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І. ВСТУП 

 2020-2021 навчальному  році ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», 

керуючись чинним законодавством про освіту, планом ліцею на 2020-2021 навчальний рік, 

наказами, листами  і рекомендаціями МОНУ та Департаменту науки і освіти КОДА, 

статутом ліцею, договорами  про спільну роботу з підприємствами-замовниками 

виконувало свою головну задачу – підготовку кваліфікованих робітників за ліцензованими 

професіями, а також працював над єдиною методичною проблемою «Покращення якості 

професійного (професійно-технічного навчання) через систему модернізації змісту освіти». 

На виконання цієї теми і була зосереджена робота педагогічного колективу.  

Професійна майстерність, компетентність педагогічних працівників, пошук нових методів  

навчання, впровадження нових педагогічних технологій, втілення в освітній   процес 

інтерактивних методів навчання, методу проєктів, застосування ІКТ,  мультимедійної 

техніки розвиває творчу особистість педагога і здобувача освіти. 

Педагогічний колектив  спрямовував свою діяльність на підвищення рівня 

навчально-виробничої, виховної роботи, укріплення навчально-матеріальної бази, 

 впровадження  в освітній процес інноваційних  технологій та  елементів самоврядування, 

популяризацію робітничих професій. 

Контингент  на 1 жовтня  2020/2021 навчального  року становив 510 здобувачів 

освіти. 

№ 

з/п 

Код за ДКП Назва професії Курс 

І ІІ ІІІ ІV 

1 7137 

 

7241 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж; 

електромонтажник силових мереж 

та електроустаткування 

18 25 19  

2 7243 Радіомеханік з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної 

апаратури 

15 - -  

3 7242 Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування; слюсар з 

контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики 

(електроніка 

- - 19  

4 7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

76 50 24  

5 7241 Майстер з діагностики та 

налагодження електронного 

устаткування автомобільних 

засобів 

50 50 45 26 

6 7331 Різьбяр по дереву та бересту 20 5 - 9 

7 4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

21 18 20  

 Всього:  200 148 127 35 
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З них на базі повної загальної середньої освіти – 46 здобувачів освіти, на базі базової 

загальної середньої освіти – 464  здобувачі освіти. 

Протягом  2020/2021 навчального року відраховано 10 здобувачів освіти, з них за 

власним бажанням – 5, за невиконання навчальних планів і програм – 3 здобувачі освіти, в 

зв’язку зі смертю – 1, дострокове відрахування – 1здобувач освіти. 

 

№ 

з/п 

Код за 

ДКП 

Назва професії Відра-

хован

о 

Майстер в.н 

1 7137 

 

7241 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж; 

електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування 

2 

2 

 

гр.4, Лєвіна Р.М. 

гр. 1, Лєвін П.Г. 

2 7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

1 

1 

гр.11 ,Горчинський О.Л. 

гр.16, Линник М.В. 

3 7241 Майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування 

автомобільних засобів 

2 гр.18, Мельник Б.В. 

4 4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

1 гр.19, Лебідь О.П. 

5 7243 Радіомеханік з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури 

1 гр. 2, Шустов В.В. 

 

Кількість випускників ліцею у 2021 році становила 179 осіб, з них 44 випускники з 

груп, які навчалися на базі повної загальної середньої освіти, отримали дипломи 

кваліфікованих робітників, ще 123 випускників отримали повну загальну середню освіту 

разом із дипломами кваліфікованих робітників, 12 здобувачів освіти із особливими 

освітніми потребами отримали свідоцтва кваліфікованих робітників.  

Дипломи з відзнакою видані 11(6, 2%) випускникам, 37 осіб отримали робітничу 

кваліфікацію з двох професій. 

З числа випускників 2020-2021 навчального року працевлаштовано 87% на базових 

підприємствах згідно з договорами, продовжують навчання у вищих навчальних закладах 

6, 5%, призвані до лав ЗСУ 1, 8%. 

Під час літньої вступної кампанії 2021 року ліцей  виконав план набору на 2021-2022 

навчальний рік на  118%. На 01 вересня 2021 року з даної категорії вступників сформовані 

10 груп: електромонтажники з освітлення та освітлювальних мереж; електромонтажники 

силових мереж та електроустаткування (54 здобувачі освіти), оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення (28 здобувачів освіти), слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів (51 здобувач освіти), майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування автомобільних засобів (50 здобувачів освіти), Слюсар-електрик 

з ремонту електроустаткування; слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і 

автоматики (електроніка) (22 здобувача освіти), різьбяр по дереву та бересту (18 

здобувачів освіти), в тому числі група з інклюзивним навчанням (8 здобувачів освіти) 
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 Міністерство освіти і науки, продовжило для  ПТНЗ  термін прийому вступників  до 

1 листопада, тому в ліцеї не виключена можливість поповнення з числа недавніх 

абітурієнтів ВНЗ. 

Прийом здобувачів освіти у 2021 році здійснювався відповідно до регіонального 

замовлення  та правил прийому до ліцею, розроблених на основі "Типових правил", 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499.  

Освітній процес  в ліцеї протягом 2020-2021 р.р. забезпечували 57 

педагогічних працівників, з них 18 викладачів, 25 майстрів виробничого навчання та  

14  інших  педагогічних  працівників: директор,  три заступники, старший майстер,  

два методисти,  керівник фізичного виховання,  два керівники гуртків,  два 

вихователі, практичний  психолог  та соціальний педагог. Крім того,  3 викладачів  

працювали в ліцеї за сумісництвом. 

Аналіз складу педагогічних працівників 

а) за рівнем освіти  

- мають повну вищу освіту – 41; 

       із них педагогічну освіту – 26;  

 - мають базову або  неповну вищу 

освіту –17. 

        із них педагогічну - 1 

                             

б) за педагогічним стажем 

 - молоді спеціалісти –5; 

 -мають педагогічний стаж до 8-ми років – 

10;  

- мають педагогічний стаж до 20-ти років – 

6;  
- мають педагогічний стаж понад  20-ть 

років –36. 

в) за рівнем кваліфікації  

- спеціалісти вищої кваліфікаційної 

категорії –16; 

- спеціалісти першої кваліфікаційної 

категорії – 5; 

 - спеціалісти другої кваліфікаційної 

категорії – 1;  

 - спеціалісти – 2;  

 - викладач – методист – 3;  

- старший викладач – 9;  

 - майстер виробничого навчання  І 

категорії – 8;  

 - майстер виробничого навчання  ІІ 

категорії – 4; 

г) віковий склад 

 - до 30 років – 5 чол.;  

 - 31-40 років – 4 чол.;  

 - 41-50 років –  7 чол.;  

 - 51 -55 років - 10 чол.;  

 - понад 55 років - 31чол. 

 

Навчальна робота. У 2020/2021 навчальному році загальноосвітню підготовку в 

ліцеї здійснювали 22 викладачі (з них 2 зовнішні сумісники та 4 внутрішні сумісники), які 

охоплювали в своїй діяльності 510 здобувачів освіти. Вся робота протягом року була 

спрямована на досягнення кінцевого результату, а саме – досягнення здобувачами 

глибоких, стійких знань та високого рівня професійної компетентності. 

Протягом навчального року постійно проводився моніторинг рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти, тому,  враховуючи результати тематичного, семестрового 
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оцінювання,  діагностичних та директорських контрольних робіт, а також на підставі звітів 

викладачів можна в цілому оцінити рівень навчальних досягнень здобувачів освіти як 

достатній. 

З метою виявлення об’єктивних знань здобувачів освіти на першому курсі були 

проведені діагностичні контрольні роботи з української мови, математики, іноземної мови, 

історії України та  фізики за курс базової середньої освіти. Їх результати обговорені на 

засіданнях методичних комісій та доведені до відома здобувачів освіти та їх батьків. Зі 

здобувачами,  які мали труднощі при вивченні загальноосвітніх предметів проводилася та 

проводиться індивідуальна робота з метою ліквідації прогалин у знаннях. 

Також були проведені директорські контрольні роботи з базових дисциплін, в яких 

було задіяно 152 здобувачі освіти та які показали такі результати: 

 

Освітній компонент Якість, % 

Діагностична к.р. Директорська к.р. 

Українська мова 7 19 

Математика 11 21 

Фізика 6 12 

Іноземна мова 7 14 

Історія України 24 31 

 

Порівнюючи результати діагностичних та директорських контрольних робіт, можна 

прослідкувати позитивну динаміку росту навчальних досягнень здобувачів освіти, яка 

безпосередньо залежить від викладача навчального предмета та базових знань здобувачів.  

Підсумками навчального року традиційно є Державна підсумкова атестація у формі  

ЗНО, яку мали складати  223 здобувачів освіти з шести  груп (3,4,9,11, 17, 18), але у зв’язку 

з епідемією COVID-19 були звільнені від ДПА. 

За власним бажанням 71 здобувач освіти брав участь у ЗНО. 

Одним із показників навчальних досягнень здобувачів освіти можна вважати 

результати ІІ-го міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Але у зв’язку з 

епідемією COVID-19 відбулася лише олімпіада  з української мови та літератури, де 

здобувачі ліцею посіли 4та 5 місця за 10 та 11 клас відповідно. 

 У 2020-2021 році в ліцеї було організовано навчання здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами (12 чол.) і були розроблені індивідуальні навчальні плани для даної 

категорії здобувачів освіти. 

Річні навчальні плани загальноосвітніх дисциплін за 2020/2021 навчальний рік 

виконані в повному обсязі. 

Методична робота – основний компонент організаційної системи освітнього 

процесу, яка здійснюється постійно і є обов’язковою для кожного педагогічного 

працівника. 

Діяльність методичної служби ліцею протягом звітного періоду  була спрямована на 

підвищення якості освітнього процесу через професійний ріст педагогічних працівників, 

удосконалення змісту викладання предметів та професій шляхом упровадження сучасних 

освітніх технологій.  
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Здійснюється методична робота у закладі згідно з єдиним планом, який складається 

на навчальний рік.  Плани роботи педагогічної ради,  методичної роботи та методичних 

комісій узгоджені між собою. Методична робота з педагогічними працівниками 

спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної 

майстерності кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя. 

Протягом 2020-2021  н.р. педагогічний колектив  працював над реалізацією І етапу 

роботи над  методичною проблемою «Покращення якості професійного (професійно-

технічного) навчання через систему модернізації змісту освіти». 

Педагогічний колектив ліцею постійно працює над підвищенням якості освіти. 

Проведення чергової атестації педагогічних кадрів ліцею показало, що загальний рівень 

фахової освіти працівників освітнього процесу добрий. Курси підвищення кваліфікації 

педагоги ліцею проходили  в КНЗ КОР «Київський обласний  інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів»  та Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  НАПНУ 

У 2020-2021н.р. пройшли  курси підвищення кваліфікації: 

 викладачі професійно-теоретичного циклу: Ірочко Л.В., Безвербний І.О., Сакович 

С.Л., Щербенко О.О.; 

 викладачі загальноосвітньої підготовки: Пилипець Н.Б. 

 16 майстрів виробничого навчання; 

 адміністрація:  старший майстер 

 бібліотекар: Савич Н.М. 

У 2020-2021 році пройшли атестацію 11 педагогічних працівників, з них:  

 підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання викладач-методист – Шепель Н.Г., викладач біології та хімії;  

 підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання старший викладач – Праведна С.А., викладач української 

мови та літератури;  

 підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» –  

Шпак С.М., викладач спеціальних предметів 

 присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» – Маляренко О.М., 

викладач охорони праці; 

 присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» – Комар А.В., 

викладач фізики; 

 присвоєння 12 тарифного розряду  –   Блоцька Я.В., соціальний педагог  

 присвоєння  14 тарифного розряду – майстри виробничого навчання 

Бережний І.І., Горчинський О.Л. 

 відповідність займаній посаді та підтвердження 11 тарифного розряду – майстри з 

водіння: Рачок В.О., Кравченко А.О. 

 на відповідність займаній посаді(за умови) – Савич Н.М., бібліотекар 

https://www.kristti.com.ua/


8 

 

Протягом 2019-2020 н.р. викладачі загальноосвітніх предметів для успішного 

проходження атестації самостійно обирали вебінари, семінари,  майстер-класи, що дало їм 

змогу набрати по 30 годин, необхідних до загальної кількості. 

 Педагоги протягом атестаційного періоду виступали зі звітами на засіданнях 

методичних комісій, педагогічних рад,  брали участь у педагогічних читаннях, засіданнях 

обласних методичних об’єднань,  засіданнях педагогічних рад, на яких ділилися своїми 

здобутками з колегами. 

 Методична робота  у ліцеї здійснюється через діяльність педагогічної ради, 

методичних  комісій, динамічних творчих груп, школи педагога-початківця, наставництво 

та школи педагогічної майстерності. 

Засідання педагогічної ради проходять згідно з планом роботи в установлені терміни 

(деякі корективи були внесені у зв’язку з карантином) Розглядаються всі заплановані 

питання та приймаються рішення по кожному питанню з терміном їх виконання. 

Педагогічна рада ліцею  визначає пріоритетні напрями роботи закладу, основні проблеми 

теоретичної, професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи. В 

минулому навчальному році педагогічні ради проводилися як в традиційному форматі, так 

і нестандартному. Педрада «Формування  інноваційної культури  педагога в контексті 

оновлення  системи професійно-технічної (професійної)  освіти» проходила  онлайн. 

Згідно з планом роботи  ліцею проводилися інструктивно-методичні наради, на яких 

вивчалися та обговорюються нормативні документи, доводилися конкретні пропозиції та 

методичні консультації щодо удосконалення освітнього процесу. Розглядалися також 

питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної та  позаурочної роботи, 

проведення конкурсів професійної майстерності та олімпіад, підбивалися підсумки та 

робився аналіз освітньої діяльності. 

Вагома частка методичної роботи припадає на діяльність методичних  комісій. У 

минулому навчальному році в ліцеї працювало  п’ять методичних комісій та методичне 

об’єднання класних керівників (голова МО Павленко В.В.). 

Роботу всіх методичних комісій сплановано згідно з річним планом роботи ліцею, з 

урахуванням вимог нормативних документів і підпорядковано головній методичній 

проблемі ліцею. 

 У рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і схвалюються 

переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних (творчих) робіт, детальні 

програми практики, а також на засіданнях проходить ознайомлення з новими 

педагогічними технологіями.  Але хотілося б зауважити, що методичні комісії мало 

приділяли уваги взаємовідвідуванню уроків, проведенню відкритих уроків, де на практиці 

реалізовувалася б технологічна компетентність педагогів.  

Протягом  2020-2021 навчального року  досить активно працювали всі методичні 

комісії.  

Методична  комісія  «Електро- та  загальнотехнічних дисциплін» ( голова  МК 

Ірочко Л.В.).   



9 

 

Маляренко О.М. брала участь в Обласному конкурсі авторських методичних 

посібників та підручників «Калейдоскоп педагогічних ідей», посіла ІІ місце.  Провела 

майстер-клас «Електронний підручник як елемент освітнього середовища». 

Члени  МК  активно  займаються самоосвітою, беруть участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, практикумах (Лєвіна Р.М., Маляренко О.М., Ірочко Л.В., Чижов 

Ю.М.), про що засвідчують сертифікати та друковані матеріали. 

Методична комісія «Автомобільного напряму» ( голова МК Бережний І.І)  

У грудні 2020 році був створений НПЦ з професії майстер з діагностики та 

налагодження електронного устаткування автомобільних засобів.  

Під час дистанційного навчання майстри виробничого навчання Мельник Б.В. та 

Комаренко Ю.О. створювали відеофрагменти уроків. 

  Але хотілося б, щоб члени комісії більше уваги приділяли впровадженню сучасних 

освітніх технологій та самоосвіті (активно проходять онлайн навчання на вебінарах та 

семінарах  Комаренко Ю.О., Сакович С.Л.) та активізували роботу з підготовки та 

проведення конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти. 

Методична комісія «Інформаційно-комунікативного  та художнього напрямів» 

( голова МК Лебідь О.П.).  

Уже традиційно здобувачі освіти та педагоги з професії «Різьбяр по дереву та 

бересту» беруть участь у виставках,  майстер-класах та інших представницьких заходах. У 

щорічній виставці-конкурсі «Краса руками молодих» робота  випускника  ліцею 

Маковецького В. гр.13(майстер в.н. Ясінський М.Д.) посіла І місце у віковій категорії17 – 

19 років.  Також майстри в.н. Ясінський М.Д. та Заграбчук А.П. разом з із здобувачами 

освіти   брали участь у обласному учнівському проєкті «Українська геральдика», були 

створені макети гербів Київської та Тернопільської областей, які виставлялия на 

Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти- 2021». А протягом липня у міській 

виставкові залі проходила виставка  робіт різьбярів та картин Безвербного І.О. 

Членам МК потрібно більше уваги приділити участі  здобувачів освіти у міських та 

регіональних  конкурсах за участі операторів з обробки інформації та активізували роботу 

з підготовки та проведення конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти. 

МК «Суспільно-гуманітарних дисциплін»  (голова МК Цвірова Т.В.),  

Уже традиційно у грудні проходить Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

«Об'єднаймося ж, брати мої!». Учень гр. №19 Андрій Марчук  посів  ІІ місце серед 

закладів професійної (професійно-технічної)освіти Київщини у номінації Історія України  

та державотворення  – з  проєктом «Центральна Рада – перший український парламент: 

досягнення та прорахунки»  викладач Матросова Т.О. Також Тетяна Олександрівна разом 

із здобувачами освіти  долучилася до роботи над проєктом «Українська геральдики»: 

досліджували історію гербів Київської та Тернопільської областей. 

До 150-річчя з Дня народження Лесі Українки члени МК  взяли участь в обласному 

 конкурсі читців «Довго щирими словами до людей промовлятиму я…»: інсценізація 

уривку з драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» у виконанні здобувачів освіти 

гр. № 2, 22, 13  (керівник Коваленко Л.В.);   
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 в учнівському обласному онлайн-челенджі     коміксів  «На рідній Волині зросла і 

пісня, і мужності сила» (керівник Праведна С.А.).  

 організували  та провели  тематичну  виставку   «Ні, я жива, я буду вічно жити»  для 

здобувачів освіти (Бауман Т.І.). 

Але членам методичної комісії потрібно активізувати, оживити проведення 

предметних тижнів та урізноманітнити форми та методи проведення заходів.  

Методична комісія природничо-математичних дисциплін, фізичної підготовки, 

захисту Вітчизни  (голова МК Балан С.В.)  

Шепель Н.Г., викладач біології та екології,  презентувала свій досвід роботи  

«Використання інтерактивних форм і методів навчання для підвищення ефективності 

формування соціальних та інформаційних компетентностей на уроках біології та екології» 

на вебінарі викладачів біології та екології  закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Київської області.  

Ткаченко Л.М., викладач хімії, працювала над  обласним STEAM-проєктом 

«Таємниці хімії у професії різьбяра по дереву та бересту» та успішно його презентувала.  

Варто відзначити підготовку та проведення Тижня фізики та математики (викладачі 

Балан С.В., та Комар А.В.). Тиждень пройшов цікаво, динамічно на високому  

методичному рівні. 

Рекомендація для членів МК більш активно впроваджувати в освітній процес  

роботу над проектами та долучати до роботи над ними здобувачів освіти.  

У цьому навчальному році в ліцеї була знову   інклюзивна група, здобувачі освіти 

якої опановували професію різьбяр по дереву та бересту (майстер виробничого навчання 

Юрченко А.А.). Педагоги, що працювали в цій групі, шукали нові форми та методи 

навчання, які були б результативними.  

У ліцеї проводиться робота з поширення передового педагогічного досвіду наших 

працівників. Це відбувається різними шляхами, головними з яких є участь в різних 

конкурсах, виставках, семінарах, а також друкування в періодичних виданнях.  

Як один з варіантів поширення передового педагогічного досвіду є розміщення 

методичних матеріалів на ліцейному сайті, на сайті НМК ПТО у Київській області, на 

сайтах інститутів підвищення кваліфікацій та інших освітніх сайтах. Для роботи віддалено 

усі викладачі і частково майстри виробничого навчання створили блоги .Так як увесь 

педагогічний колектив має володіти інформаційними технологіями, то кожен повинен 

мати змогу працювати онлайн, організувати для такої роботи здобувачів освіти та 

використовувати інструменти дистанційної освіти у своїй педагогічній практиці.  

У  поточному  році  було  проведено  ряд  традиційних  учнівських  конкурсів  

професійної  майстерності з професій:  

 електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж (гр. 6, майстер 

виробничого навчання Маляренко О.М.); 

 майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних 

засобів(гр.20, майстер виробничого навчання Бережний І.І.); 

 оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (гр. 19, майстер 

виробничого навчання  Лебідь О.П.,); 
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 слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)  

(гр. 3, майстер виробничого навчання Чижов Ю.М.), 

де здобувачі освіти  показали  теоретичні знання та професійні компетентності. 

У лютому  2021 року відповідно до плану роботи ліцею на 2020-2021 н.р. та  плану 

методичної роботи на 2020-2021 н. р.,  з метою сприяння розвитку творчого потенціалу  

педагогів, обміну інформацією щодо сучасних технологій навчання, пропаганди кращих 

здобутків, перспективних ідей щодо підвищення якості  освіти, поліпшення її 

функціонування та інноваційного розвитку  проходив Місячник методичної роботи «Грані 

педагогічної майстерності».  Під час місячника були проведені відкриті уроки та відкриті 

засідання методичних комісій. Хоча карантин вніс свої корективи, але усі заходи були 

проведені. 

Навчально-виробнича робота проводилася згідно з планом роботи ліцею: 

підготовка матеріально-технічної бази, плануючої  та звітної документації; 

 укладання угод з підприємствами, установами, організаціями на проходження 

учнями виробничої практики; 

 організація уроків теоретичного та виробничого навчання; 

 виконання здобувачами освіти  кваліфікаційних пробних робіт; 

 підготовка та проведення державної кваліфікаційної атестацій, поетапної та 

перевідної атестацій. 

Одним із  головних етапів навчально-виробничого процесу є проходження 

виробничої практики.  

Цьогоріч здобувачі освіти виробничу практику проходили як на підприємствах міста 

та району, так і онлайн (у зв’язку з епідеміологічною ситуацією).  

У 2021 році за період  проходження виробничої практики здобувачі освіти заробили 

209 732, 36 грн. 

 Найбільше надходжень від виробничої практики надійшло від гр. № 19 -  78 089, 14 

грн.  (майстер в.н. Лебідь О.П.). 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №  544 від 24.04.2020 року 

«Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі 

яких будуть створені навчально-практичні центри за рахунок  коштів державного бюджету 

у 2020 році», у 2020 році з метою оновлення матеріально-технічної бази, сприяння якісної 

підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб економіки та сучасного ринку праці у 

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» був створений навчально-практичний центр 

з професій 7241 Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування 

автомобільних засобів. 

Навчально-практичний центр оснащений  сучасними  робочими місцями, 

обладнанням та інструментом, що дає можливість здобувачам освіти працювати за 

новітніми  технологіями виробництва та  сприяє їхній адаптації  на підприємствах.  

Головною метою діяльності навчально-практичного центру є реалізація завдань 

щодо вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, слухачів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, фахівців підприємств, організацій, установ, упровадження в освітній процес 
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новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і 

матеріалів. 

Виховна робота.  

 Важливим напрямком із виховної роботи є національно-патріотичне виховання 

молоді,  превентивне та сімейне виховання, а у практику виховної роботи були введені 

нові  нормативні документи, спрямовані на захист прав здобувачів освіти, на безпеку їх 

життєдіяльності та вшанування традицій боротьби за соборність і незалежність України,  а 

саме:  Указ Президента України  Про  Національну стратегію з оздоровчої рухової 

активності в Україні  на період  до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» від 9 лютого 2016 року № 42/2016, Указ Президента України від 22 січня 

2016 року № 17 «Про заходи з відзначення 100-річчя від початку Української революції 

1917-1921 років» та інші.  

Крім загального плану виховної роботи,  була спланована  робота класних 

керівників, учнівського самоврядування, з правового та превентивного виховання, 

національно-патріотичного виховання та інші.  

Протягом  2020-2021 навчального року  були проведені: 

– День Знань 

– День працівника освіти 

– соціальний захід «Ти серед людей» 

– участь у всесвітньому дні прибирання «WORLD CLEANUP DAY» 

– виступ гуртка середньовічного бою «Клуб Середньовічної Піхоти» «Panzer» в дитячому 

спеціалізований табір «Зоряний» 

–  збір допомоги безпритульним тваринам  

– допомога реабілітаційному центру для тварин с.Чмирівка 

– День Захисника Вітчизни 

– збір новорічних подарунків військовим  

– участь гуртка «Герць» у міжнародному фестивалі військової авторської пісні.  

– відзначення Дня української писемності та мови 

– відзначення Міжнародного дня прав людини  

з 25 листопада по 10 грудня відбулася  Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» 

– випуск групи №8 

– передача допомоги військовим ООС 

– заходи до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні  

– захист соціального проекту «З теплом  душі і добром у долонях» 

– виставка робіт здобувачів освіти в Білоцерківській бібліотеці- філії №4  

– заходи до Дня пам’яті трагедії на ЧАЕС 

– захист буклетів, відеоробіт, присвячених учасникам АТО та волонтерам. 

– заходи до Дня визволення Європи від німецьких загарбників 

– заходи до Дня пам’яті  жертв політичних репресій 

– День вишиванки  
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Також  раз на місяць відбувалися  засідання МО класних керівників,  які були 

присвячені питанням інклюзії, торгівлі людьми, девіантної поведінки здобувачів освіти, 

попередженню правопорушень підлітками. Серед яких семінар-тренінг «Роль викладача у 

профілактики булінгу», «Домашнє насильство. Як захистити дитину», «Попередження 

суіцидальної поведінки» 

Щоп’ятниці  проводилися  тематичні загальноліцейні лінійки. Лінійки носили 

організаційний, інформаційний характер (знайомили з щотижневим планом роботи, 

відбувалися нагородження  за перемоги в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях, 

виносилися  подяки за добрі й корисні справи) або тематичний характер (цікаві та корисні 

поради, пізнавальні факти, визначні дати в житті нашої країни, знайомили з визначними 

особистостями та інше.). 

Здобувачі освіти  нашого ліцею, в тому числі і  із соціально незахищених категорій,  

займаються у Клубі Середньовічної Піхоти  «ПАНЗЕР», керівником якого є практичний 

психолог С. Прокопенко. 

Соціально-психологічна служба ліцею, в  яку входять  Павленко В.В., Прокопенко 

С.Ф., Блоцька Я.В., займалася  питаннями соціального захисту та психологічної адаптації 

здобувачів освіти закладу. Протягом навчального року проводились різноманітні зустрічі, 

тренінги, відеоуроки, індивідуальні бесіди та інше.  

Соціальний педагог Блоцька Я.В.  протягом навчального року забезпечувала 

соціально-педагогічний патронаж здобувачів освіти ліцею, сприяла  взаємодії закладу 

освіти, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних 

служб для молоді, поліції  та  інших підрозділів державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій з метою адаптації 

дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку. 

Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з попередження девіантної 

поведінки. Протягом року обстежено житлово-побутові умови учнів схильних до 

девіантної поведінки. Проведено профілактичні бесіди як з здобувачами освіти так і з 

їхніми батьками. Ведеться контроль за відвідуванням занять здобувачів освіти  даної 

категорії. Профілактична робота є системою спільних дій усіх учасників навчально-

виховного процесу і ґрунтується на своєчасному виявленні та усуненні негативних 

інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів,що зумовлюють 

відхилення в психологічному та соціальному розвитку учнівської молоді, в їхній поведінці, 

стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності і дозвілля. 

Протягом   навчального року  практичним психологом Прокопенко С.Ф.  велася 

робота відповідно до основних напрямків роботи (психодіагностика 

індивідуальна,психодіагностика групова, навчальна робота, просвітницька робота, 

корекційно-розвивальна індивідуальна та групова  робота, методична робота) та відповідно 

до плану роботи практичного психолога. Проводилися різноманітні тренінги для 

здобувачів освіти, бесіди, індивідуальні зустрічі, співпраця з батьками. Проводилась 

робота з комплексної діагностики, анкетування здобувачів освіти. Корекційно-

відновлювана та розвивальна робота  проводитись у вигляді розвивальних і корекційних 
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занять, тренінгів. Заняття розрізняються залежно від мети, завдань, вікової категорії 

учасників  

Упродовж року організація виховного процесу у гуртожитку ліцею була спрямована 

на формування моральних та соціальних якостей особистості, гуманності, порядності, 

відповідальності та професійної етики. Для досягнення мети використовувала такі методи 

впливу як: переконання, стимулювання, метод оцінки та самооцінки, метод залучення до 

різних видів робіт. Застосовувала індивідуальну та групову форми виховної роботи з 

мешканцями гуртожитку. Особливо акцентувала увагу на дітей,  які схильні до 

правопорушень та часто відлучаються за межі гуртожитку. Свою діяльність вихователі 

гуртожитку Гущина Р.К. та Демчук Л.П. здійснювали згідно з річним, помісячним та 

щоденним плануванням, затвердженого заступником директора з виховної роботи.  

Впродовж року активно проводила роботу з батьками: організовувала зустрічі, проводила 

індивідуальні бесіди з батьками учнів, які часто відлучаються за межі гуртожитку, 

залучала батьків до роботи з профілактики правопорушень, запрошувала батьків на вечори 

відпочинку, постійно підтримувала зв'язок з батьками в телефонному режимі, проводила 

батьківські збори. Рада гуртожитку упродовж навчального року успішно співпрацювала з 

питань планування, організації та координації виховної роботи у гуртожитку. До 

щоденних обов’язків Ради гуртожитку входить перевірка санітарно-гігієнічного стану 

житлових кімнат та огляд території; рейд-контроль під час самопідготовки; контроль 

дотримання дисципліни та порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 
№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 
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1.  

Укомплектувати      ліцей     

педагогічними працівниками 

та працівниками інших 

категорій 

До 22.08.21  Директор  

2.  

Підготувати    навчально-

матеріальну   базу ліцею до 

нового навчального року 

До 27.08.21 Акт 

готовності 

Директор, 

заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

ст. майстер 

 

3.  

Підготувати та провести 

педагогічну раду за підсумками 

діяльності закладу професійної 

освіти у 2020-2021н.р. і 

накресленню завдань на 2021-

2022 н.р. 

Серпень Протокол Директор  

4.  

Підготувати документацію для 

передачі  в архів 

Серпень Акт передачі Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР 

 

5.  

Провести засідання 

приймальної комісії за 

результатами вступної кампанії 

Серпень Протокол Директор  

6.  

Видати наказ про зарахування 

здобувачів освіти нового 

набору 

До 01.09.21 Наказ Директор  

7.  

Підготувати та затвердити 

педагогічне навантаження 

викладачів 

До 05.09.21 Наказ Заступник 

директора з НВР 

 

8.  

Видати наказ про закріплення 

за групами майстрів в/н та 

класних керівників 

До 30.08.21 Наказ Директор  

9.  

Скласти розклад навчальних 

занять на І семестр 2021-2022 

навчального року 

До 25.08.21 Розклад Заступник 

директора з НР 

 

10.  

Забезпечити       ліцей: 

- журналами теоретичного 

навчання; 

- журналами виробничого 

навчання; 

- книгою наказів; 

- поіменною книгою та ін. 

До 31.08.21  Директор  

11.  
Видати наказ про склад 

педагогічної ради 

До 01.09.21 Наказ Директор  

12.  Підготувати    плануючу    До 30.08.21 Плани, Заступник  
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документацію    на    2021-2022 

навчальний рік: 

- план роботи на рік; 

- навчальні робочі плани, 

освітні програми; 

- план виховної роботи; 

- графік контролю за 

освітнім процесом; 

- плани роботи методичних 

комісій; 

- плани роботи кабінетів 

графіки директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР, 

ст. майстер, 

методисти, 

голови МК, 

викладачі, 

майстри в.н. 

13.  

Організувати навчання 

здобувачів освіти з особливим 

освітніми 

Вересень Наказ Заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР, 

заступник 

директора з НВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

14.  

Скласти графік освітнього 

процесу ліцею на 2021-2022 

навчальний рік 

Вересень Графік Заступник 

директора з НВР 

 

15.  

Вивчити особові справи 

здобувачів освіти нового 

набору і розробити заходи з 

індивідуальної роботи з ними 

Вересень План Заступник 

директора з ВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

майстри в.н., 

кл. керівники 

 

16.  

Провести загальноліцейні та 

групові батьківські збори  з 

питань організації освітнього 

процесу 

Вересень Протокол Директор, 

заступник 

директора з ВР, 

майстри в.н., 

класні керівники 

 

17.  
Видати наказ про створення 

атестаційної комісії 

До 17.09.21 Наказ Директор  

18.  Провести атестацію 

педагогічних працівників 

До 10.04.22 Наказ Директор, 

методист 

 

19.  Укласти   угоди   з   

підприємствами   щодо   

проходження здобувачами 

освіти виробничого навчання, 

Протягом 

року 

 

Угоди Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер, 

майстри 
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виробничої практики та 

працевлаштування 

виробничого 

навчання 

20.  Забезпечити своєчасну подачу 

статистичної звітності 

Протягом 

року 

Форми 1, 2, 3, 

9 

статистичної 

звітності 

Заступник 

директора з НВР 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР, 

ст. майстер 

 

21.  Забезпечити здачу звітної 

документації майстрами 

виробничого навчання та 

викладачами 

Протягом 

року 

Звіти майстри 

виробничого 

навчання, 

викладачі 

 

 

 

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

 
№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1.  Організувати проведення 

діагностичних контрольних 

робіт із української мови, 

математики, історії України, 

англійської мови, фізики серед 

здобувачів освіти І курсу 

До 30.09.21 Наказ Заступник 

директора з НР, 

викладачі 

загально-

освітніх 

предметів 

 

2.  Скласти плани роботи зі 

здобувачами освіти І курсу, що 

мають початковий рівень 

навчальних досягнень  

Жовтень План Заступник 

директора з НР, 

голови МК, 

викладачі 

загально-

освітніх 

предметів 

 

3.  Організувати та провести І етап 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  із загальноосвітніх 

предметів 

Жовтень-

листопад 

Наказ Заступник 

директора з НР, 

викладачі 

загально-

освітніх 

предметів 

 

4.  Залучати здобувачів освіти  до 

участі у Всеукраїнських 

учнівських конкурсах 

Протягом 

року 

Звіт на 

загально-

ліцейній 

Заступник 

директора з НР, 

викладачі 
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«Кенгуру», «Колосок», «Пазл», 

«Геліантус» та ін. 

лінійці загально-

освітніх 

предметів 

5.  Організувати та провести І етап 

Міжнародного конкурсу 

знавців української мови ім. 

Петра  Яцика 

09.11. 21 Наказ Заступник 

директора з НР, 

викладачі 

української мови 

та літератури 

 

6.  Взяти участь у Міжнародному 

конкурсі «Об’єднаймося ж, 

брати мої!» 

Листопад - 

грудень 

Наказ Заступник 

директора з НР, 

викладачі 

української мови 

та літератури, 

історії 

 

 

7.  Взяти участь у Міжнародному 

конкурсі учнівської молоді 

ім. Т.Г. Шевченка 

Грудень Наказ Заступник 

директора з НР, 

викладачі 

української мови 

та літератури 

 

8.  Організувати проведення 

директорських контрольних 

робіт із української мови, 

математики, історії України, 

англійської мови, фізики серед 

здобувачів освіти І курсу 

До 26.12. 21 Наказ Заступник 

директора з 

НВР, 

заступник 

директора з НР 

 

9.  Організувати проведення 

тематичних вечорів, 

конференцій, предметних 

тижнів, круглих столів, 

педагогічних читань 

Протягом 

року, 

за окремим 

планом 

Узагальнені 

матеріали 

Методисти, 

голови МК 

 

10.  Організувати  підготовку до 

ДПА у формі  ЗНО 

ІІ семестр Виступ на 

педраді 

Заступник 

директора з НР 

 

 

 

 

IV.  ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1.  Видати наказ про закріплення 

майстрів виробничого навчання  

за лабораторіями, майстернями 

Серпень Наказ Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер 
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V. ВИХОВНА РОБОТА                                                                                                                                                  

 
№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

2.  Забезпечити інструментом та 

матеріалами майстрів 

виробничого згідно з робочими 

навчальними програмами 

Серпень, 

вересень 

 Ст. майстер 

 

 

 

 

 

3.  Провести коригування переліку 

навчально-виробничих робіт, 

технологічної та технічної 

документації згідно з вимогами 

кваліфікаційних характеристик 

на кожний розряд окремо 

Вересень 

 

  Голови МК, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

4.  Скласти план роботи 

навчальних майстерень та 

гуртків технічної творчості 

Вересень План Майстри 

виробничого 

навчання, 

керівники гуртків 

 

5.  Провести конкурси фахової 

майстерності  «Кращий за 

професією» серед учнів ІІ-ІІІ 

курсів 

Згідно з 

графіком 

Наказ Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер, 

методисти 

 

6.  Провести проміжну (поетапну) 

кваліфікаційну та державну 

кваліфікаційну атестацію 

відповідно до робочих 

навчальних планів 

Згідно з 

навчаль-

ними 

планами 

Протокол Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер 

 

 

7.  Проводити інструктивно-

методичні наради з майстрами 

виробничого навчання щодо 

організації освітнього процесу 

Протягом 

року 

щочетверга 

 Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер 

 

8.  Вивчити спільно з Центром 

Зайнятості стан ринку праці в 

м. Біла Церква, районі та 

Київській області 

Грудень Довідка Заступник 

директора з 

НВР, 

ст. майстер 

 

9.  Провести аналіз виконання 

плану навчально-виробничої 

діяльності за І-й семестр 

Грудень Виступ на 

педраді 

Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер 

 

10.  Провести аналіз виконання 

плану навчально-виробничої 

діяльності за рік 

Червень Звіт Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер 
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узагальнення 

1 2 3 4 5 6 

1.  Провести нараду-інструктаж із 

класними керівниками та 

майстрами виробничого 

навчання з приводу проведення 

першого уроку 

31.08.21 Методичні 

рекомендації, 

методична 

розробка 

уроку 

Заступник 

директора з ВР, 

методисти 

 

 

2.  Провести аналіз виховної 

роботи за минулий рік 

До 30.08.21 Довідка для 

заслуховуван

ня на педраді 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

3.  Поселення здобувачів освіти  у 

гуртожиток 

01.09.21 Наказ Заступник 

директора з ВР, 

комендант 

гуртожитку 

 

4.  Провести в групах організаційні 

збори щодо формування 

учнівського колективу та 

учнівського самоврядування 

Вересень 

 

За окремим 

планом 

Класні 

керівники, 

майстри груп 

 

5.  Корегування та затвердження 

планів виховної роботи на 

новий навчальний рік класних 

керівників, соціального 

педагога, практичного 

психолога,  вихователів, 

бібліотеки, військово-

патріотичного виховання, 

роботи із збереження здоров’я 

учнів, учнівського 

самоврядування 

До 15.09.21 Окремі плани 

роботи 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

 

6.  Координація плану виховної 

роботи ліцею з Білоцерківським 

міським центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 

з представниками поліції, 

медпрацівниками 

До 15.09.21 Графік 

проведення 

лекцій, 

консультацій 

та зустрічей 

Заступник 

директора з ВР 

 

7.  Забезпечити мешканцям 

гуртожитку необхідні умови 

для освоєння нових знань, 

культурного дозвілля, 

інтелектуального розвитку та 

зручних умов проживання за 

окремим планом роботи 

До 01.09.21 Звіт Вихователі, 

комендант 

гуртожитку 

 

 

8.  Підготувати та провести 

урочисту лінійку, присвячену 

01.09.21 

 

Наказ Заступник 

директора з ВР 
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початку нового навчального 

року 

9.  Провести перший урок 01.09.21 Наказ Заступник 

директора з ВР 

 

10.  Сформувати склад та 

організувати роботу Штабу з 

профілактики правопорушень 

До 01.09.21 Наказ Директор, 

заступник 

директора з ВР 

 

11.  Сформувати склад та 

організувати роботу 

стипендіальної комісії 

 

До 01.09.21 

 

Наказ 

Директор, 

заступник 

директора з ВР 

 

12.  Зарахувати на навчання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

забезпечити їхній  соціальний 

захист 

 

До 15.09.21 

 

Наказ 

Заступник 

директора з ВР 

 

13.  Забезпечити дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

необхідними матеріальними 

виплатами 

01.10.21  

Наказ 

Заступник 

директора з ВР 

 

14.  Провести загальні збори 

мешканців гуртожитку на тему 

"Правила проживання в 

гуртожитку" 

02.09.21 Протокол Заступник 

директора з ВР, 

комендант, 

вихователі  

 

15.  Провести загальноліцейні 

батьківські збори на тему 

"Права та обов’язки здобувачів 

освіти ліцею" 

До 25.09.21 Протокол Директор, 

заступник 

директора з ВР 

 

16.  Провести батьківські збори у 

групах 

До 25.09.21 Протокол Класні 

керівники, 

майстри груп 

 

17.  Обрати батьківські комітети в 

групах, делегувати голів 

батьківських комітетів до 

загальноліцейного 

батьківського комітету 

 

До 25.09.21 

 

Протокол 

Класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

18.  Провести загальні збори 

батьківського комітету ліцею 

До 25.10.21 Протокол Заступник 

директора з ВР 

 

19.  Скласти соціальний паспорт 

кожної групи, облікову карту на 

кожного здобувача освіти, 

діагностичну карту групи 

До 30.09.21 Узагальнені 

списки учнів 

за формою 

Заступник 

директора з ВР 

класні 

керівники, 

майстри 

виробничого 
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навчання 

20.  Організувати стипендіальне 

забезпечення здобувачів освіти  

в І півріччі 

До 15.10.21 Наказ Директор, 

заступник 

директора з ВР 

 

21.  Організувати гурткову роботу До 20.09.21 Окремий 

графік роботи 

Заступник 

директора з ВР 

 

22.  Провести вибори учнівського 

активу груп 

До 01.10.21 Протокол 

зборів 

Класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

23.  Обрати голову учнівського 

самоврядування 

До 01.10.21 Протокол 

зборів 

Заступник 

директора з ВР 

 

24.  Обрати органи учнівського 

самоврядування в гуртожитку 

До 01.10.21 Протокол 

зборів 

Вихователі 

гуртожитку 

 

25.  Провести анкетування 

здобувачів освіти для вивчення 

їхніх нахилів, уподобань, 

інтересів та здібностей 

До 20.09.21 Довідка – 

аналіз анкет 

Класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання, 

практичний 

психолог 

 

26.  Проводити батьківські збори в 

групах 

1 раз на 

семестр 

Протокол, 

рекомендації 

Класні керівники, 

майстри груп 

 

27.  Долучитися до акції 

вшанування героїзму 

захисників Києва  та 

впорядкування пам’ятників 

визволителям міста 

Вересень 

 

рекомендації Заступник 

директора з ВР 

 

28.  Проводити індивідуальну 

роботу з батьками шляхом 

зустрічей, листування, 

консультацій для батьків 

Протягом 

року 

Листи, звіти, 

рекомендації 

Класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання, 

заступник 

директора з ВР 

 

29.  Проводити засідання 

методичного об'єднання 

класних керівників та 

вихователів 

1 раз на 

місяць 

протягом 

року 

Протокол, 

план роботи 

Заступник 

директора з ВР 

 

30.  Вивчити медичні довідки 

здобувачів освіти 1 курсу для 

виявлення учнів з вадами 

здоров'я та поставити їх на 

облік 

Вересень 

 

Журнал 

обліку  

Медпрацівник   

31.  Проводити профілактичну 

роботу із  здобувачами освіти з 

Постійно Протокол 

Штабу з 

Заступник 

директора з ВР, 
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девіантною поведінкою профілактики 

правопору-

шень,  

акт 

обстеження 

житлових 

умов 

класні 

керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

32.  Налагодити системи збору 

інформації про відвідування 

здобувачами освіти навчальних 

занять у ліцеї 

Вересень 

 

Ведення 

рапортичок, 

відвідування 

здобувачами 

освіти занять, 

рапорти 

майстрів 

виробничого 

навчання та 

класних 

керівників 

Майстри 

виробничого 

навчання, класні 

керівники  

 

33.  Відновити та поповнити списки 

здобувачів освіти, що 

потребують особливого 

контролю протягом року: дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей 

під опікою, дітей з багатодітних 

та малозабезпечених сімей, 

дітей-інвалідів, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та ін. 

До 11.09.21 Довідка для 

зачитування на 

нараді при 

директору 

Заступник 

директора з ВР,  

класні 

керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання, 

практичний 

психолог 

 

 

34.  День позитиву «Світ 

починається з посмішки» 

24.09.21 Фотозвіт на 

сайті ліцею 

Учнівське 

самоврядування 

 

35.  Надавати матеріальну допомогу 

здобувачам освіти  соціально  

незахищених  категорій та 

преміювати за успіхи у навчанні 

Протягом 

року 

Наказ, 

протокол 

Стипендіальна 

комісія 

 

36.  Забезпечити здобувачів освіти 

підручниками та посібниками 

Вересень 

 

Формуляр Бібліотекар  

37.  Створити інформаційний 

куточок, де постійно 

висвітлювати питання, щодо 

ефективного спілкування, 

способів виходу із стресових 

Вересень 

 

Інформаційний 

куточок 

Заступник 

директора з ВР 
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ситуацій, захисту прав дітей та 

підлітків та безпеки 

життєдіяльності 

38.  Проводити контроль за 

проведенням виховних годин у 

групах 

Щотижня Графік 

контролю, 

обговорення 

на засіданнях 

методичного 

об’єднання 

класних 

керівників та 

вихователів 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

39.  Організувати проведення Дня 

працівника освіти та 

профтехосвіти «Вклоніться, 

люди, вчителю своєму!» 

01.10.21 Наказ Заступник 

директора з ВР, 

голова профкому 

 

 

40.  Провести медичне обстеження 

здобувачів освіти 2–3 курсу 

 

Жовтень 

Журнал 

обліку  

 

Медпрацівник  

 

41.  Участь у обласній виставці 

кращих робіт учнів ужиткового 

мистецтва «Квітка України» 

Жовтень Згідно з 

рекомендація

ми НМК 

Заступник 

директора з ВР 

 

42.  Участь у онлайн-конференції з 

реалізації  Обласного 

пошуково-краєзнавчого 

проекту «Герої сучасності. 

Київщина» 

Жовтень Згідно з 

рекомендація

ми НМК 

Заступник 

директора з ВР 

 

43.  Участь у обласному фестивалі 

творчості «Гідні нащадки» 

Жовтень Згідно з 

рекомендація

ми НМК 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

44.  Провести обстеження умов 

проживання здобувачів освіти 

соціально незахищених 

категорій 

Вересень - 

жовтень 

Акт 

обстеження 

Заступник 

директора з ВР 

класні 

керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

45.  Організувати проведення  Дня 

захисника Вітчизни 

13.10.21 За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

викладачі 

фізкультури, 

учнівське 

самоврядування 

 

46.  Провести заходи до Дня 

визволення України від 

25.09-

30.10.21 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 
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німецько-фашистських 

загарбників 

47.  Проводити щомісячно огляд-

конкурс «Краща кімнату 

гуртожитку” 

Протягом 

року 

Звіт Вихователі 

гуртожитку, 

рада гуртожитку 

 

48.  Перевірити журнали обліку 

виховної роботи 

 

 

 

2 рази на рік 

 

 

 

Довідка про 

перевірку 

журналів для 

зачитання на 

засіданнях 

методичного 

об’єднання 

класних 

керівників та 

вихователів 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

 

49.  Провести анкетування серед 

здобувачів освіти  з метою 

виявлення жорстокого 

поводження з дітьми «Ти і твоя 

родина» 

Жовтень 

 

Довідка – 

аналіз анкет 

Заступник 

директора з ВР, 

класні 

керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання, 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

50.  Організувати проведення 

загальноліцейної  лінійки до 

Дня української мови 

12.11.21 Рекомендації Заступник 

директора з ВР, 

викладачі 

української мови 

 

51.  Провести виставку-конкурс  

робіт з декоративно-ужиткового  

мистецтва серед здобувачів 

освіти  та викладачів ліцею 

«Таланти серед нас» 

12.11.21 Згідно з  

положенням 

Заступник 

директора з ВР, 

учнівське 

самоврядування 

 

52.  Провести заходи до Дня 

Гідності і Свободи 

15.11.21- 

21.11.21 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

учнівське 

самоврядування 

 

53.  Відзначити День пам’яті жертв 

голодомору «Забуттю не 

підлягає» 

22.11.21-

28.11.21 

 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

класні 

керівники, 

майстри 
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виробничого 

навчання 

54.  Провести правовий брейн-ринг 06.12.21-

10.12.21 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

55.  Провести місячник правових 

знань 

15.11.21-

10.12.21 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

56.  Підготувати інформаційні 

матеріали для реалізації 

Обласного пошукового проекту 

«Історія мого закладу освіти» 

Грудень Згідно з 

рекомендація

ми НМК , 

узагальнені 

матеріали 

Заступник 

директора з ВР 

 

57.  Здійснити підготовку до 

обласного конкурсу на кращу 

організацію роботи з ведення 

документації заступниками 

директорів ЗП(ПТ)О з виховної 

роботи 

Грудень Згідно з 

рекоменда-

ціями НМК 

Заступник 

директора з ВР 

 

58.  Організувати проведення  

вечора до Дня Збройних сил 

України 

06.12.21 За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

59.  Організувати проведення 

вечора відпочинку до Нового 

року для здобувачів освіти 

ліцею 

29.12.21 Наказ Заступник 

директора з ВР 

 

60.  Скласти план роботи 

методичного об'єднання 

класних керівників на зимові 

канікули 

До 30.12.20 Окремий план 

роботи 

Заступник 

директора з ВР 

 

61.  Скласти план  виховної роботи 

на зимові канікули 

До 30.12.21 Окремий план 

роботи 

Заступник 

директора з ВР 

 

62.  Провести аналіз виховної 

роботи в ліцеї за І півріччя 

 

До 05.01.22 

Довідка для 

заслуховуван

ня на педраді 

Заступник 

директора з ВР 

 

63.  Провести корегування планів 

виховної роботи на ІІ півріччя 

класних керівників, 

вихователів, бібліотеки, 

військово-патріотичного 

виховання, роботи зі 

збереження здоров’я 

здобувачів освіти 

До 10.01.22 Окремі плани 

роботи 

Заступник 

директора з ВР 
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64.  Організувати стипендіальне 

забезпечення здобувачів освіти               

в ІІ півріччі 

До 10.01.22 Наказ Заступник 

директора з ВР 

 

65.  Провести аналіз успішності та 

відвідування здобувачами 

освіти занять за підсумками І 

півріччя 

До 10.01.22 Довідка для 

заслуховуван

ня на педраді 

Заступник 

директора з ВР 

 

66.  Заслухати звіти вихователів 

гуртожитку про їхню роботу 

щодо формування у здобувачів 

освіти життєвих 

компетентностей 

Січень 

 

Звіти для 

заслуховуван

ня на нараді 

при 

директору 

Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

67.  Організувати відзначення Дня 

Соборності України 

17.01.22-

22.01.22 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

68.  Організувати та провести 

заходи до Дня  пам'яті Героїв 

Крут 

24.01.22-

29.0122 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

69.  Заслухати звіти окремих 

класних керівників та майстрів 

виробничого навчання про 

їхню роботу із здобувачами 

освіти, схильними до 

правопорушень, дітьми із 

соціально незахищених 

категорій 

Лютий 

 

Звіти для 

заслуховува-

ння на нараді 

при 

директору 

Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

70.  Організувати вшанування 

учасників бойових дій на 

територіїі інших держав. 

Загальноліцейна лінійка 

15.02.22 Згідно з  

положенням 

Заступник 

директора з ВР, 

учнівське 

самоврядування 

 

71.  Заходи до Дня пам’яті 

Небесної Сотні 

14.02.-

20.02.22 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

учнівське 

самоврядування 
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72.  Організувати проведення 

свята, приуроченого   8 

Березня 

07.03.22 Згідно з  

наказом 

Заступник 

директора з ВР, 

учнівське 

самоврядування 

 

73.  Організувати ремонтні роботи в 

гуртожитку із здобувачами 

освіти, що йдуть  на виробничу 

практику 

Березень-

квітень 

 

Договір на 

проживання 

Вихователі 

гуртожитку 

 

74.  Організувати проведення  

Дня сміху 

01.04.22 Згідно з  

положенням 

Заступник 

директора з ВР, 

учнівське 

самоврядування 

 

75.  Провести спортивні заходи до 

Всесвітнього дня здоров’я 

 

 

Квітень 

 

Згідно з  

положенням 

Заступник 

директора з ВР, 

викладачі 

фізичного 

виховання, 

учнівське 

самоврядування 

 

76.  Загальноліцейний захід 

«Доброгодня! Це  – ми» 

15.04.22 Згідно з 

планом 

Учнівське 

самоврядування 

 

77.  Організувати проведення 

річниці пам’яті Чорнобильської 

катастрофи "Гіркий присмак 

полину» 

 

26.04.22- 

29.04.22 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

78.  Організувати відзначення річниці 

Дня Перемоги та Дня 

Примирення 

03.05-09.05.22 За окремим 

планом 

 

Заступник 

директора з ВР, 

учнівське 

самоврядування 

 

79.  Відзначення Міжнародного дня 

сім’ї 

1305.22 За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

80.  Взяти участь у міській виставці-

конкурсі молодих майстрів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва „Краса руками 

молодих” 

Травень 

 

Згідно з  

положенням 

Заступник 

директора з ВР,  

майстри 

виробничого 

навчання 

 

81.  Провести роботу з 

працевлаштування та 

забезпечення місцем 

проживання випускників з 

числа дітей-сиріт 

Червень-

липень 

 

Листи- 

звернення, 

договори 

Заступник 

директора з ВР, 

майстри груп 

 

82.  Організувати та провести Червень Наказ Заступник  
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випускний вечір «Прощання з 

ліцеєм» 

 директора з ВР 

83.  Продовжити співпрацю з 

молодіжними організаціями 

міста 

Протягом 

року 

Рекомендації Заступник 

директора з ВР 

 

84.  Проведення заходів щодо 

запобігання дитячому 

дорожньо-транспортному 

травматизму 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання, 

учнівське 

самоврядування 

 

85.  Організувати засідання 

старостату 

Щопонеділ-

ка 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

практичний 

психолог 

 

86.  Організувати проведення 

загальноліцейних лінійок 

Щоп’ятниці Згідно з 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

87.  Організовувати зустрічі з 

учасниками бойових дій, дітьми 

війни та ветеранами праці 

Протягом 

року 

За окремими 

планами 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

88.  Брати участь у міських, 

обласних та всеукраїнських  

заходах виховного напрямку 

Протягом 

року 

За наказом Заступник 

директора з ВР, 

керівник 

фізвиховання 

 

89.  Брати  участь у всеукраїнських 

військово-патріотичних зборах 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

90.  Допомога воїнам ООС Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

91.  Участь у благодійних акціях 

міста, області та всеукраїнських 

Протягом 

року 

За наказом Заступник 

директора з ВР 

 

92.  Забезпечити відзначення 

ювілейних дат, випуск 

стіннівок 

Протягом 

року 

За наказом Заступник 

директора з ВР 

 

93.  Організація роботи гуртків, 

секцій, клубів. Залучення 

здобувачів освіти  до роботи  в 

них 

Протягом 

року 

За окремими 

планами 

Заступник 

директора з ВР, 

керівник 

фізвиховання 

 

94.  Організація роботи учнівського 

самоврядування 

Протягом 

року 

Згідно з  

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

95.  Організація спільної роботи з 

батьками, державними, 

громадськими, 

Протягом 

року 

За окремими 

планами 

Заступник 

директора з ВР 
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правоохоронними органами 

96.  Організація і проведення 

профорієнтаційної роботи 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

97.  Проводити виховну роботу в 

гуртожитку 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Вихователі 

гуртожитку 

 

98.  Проводити просвітницьку  

роботу в бібліотеці 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Бібліотекар  

99.  Організувати роботу соціально-

психологічної служби 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

100.  Організація роботи Штабу 

профілактики правопорушень 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

101.  Випуск ліцейної газети  

«Ліга-15» 

Протягом 

року 

Звіт на нараді 

при директорі 

Заступник 

директора з ВР, 

учнівське 

самоврядування 

 

102.  Проводити роботу з протидії 

боулінгу та насильству 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

учнівське 

самоврядування, 

класні керівники, 

майстри груп 

 

103.  Проводити профілактичну 

роботу з протидії торгівлі 

людьми 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

104.  Проводити профілактичну 

роботу з профілактики 

правопорушень серед 

здобувачів освіти ліцею 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

105.  Продовжувати працювати над 

проектом «З теплом в душі і 

добром в долонях» 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

106.  Продовжувати працювати над 

проектом «Сприяння 

збереженню здоров’я 

здобувачів освіти» 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

107.  Продовжувати працювати над Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 



31 

 

проектом Театр соціальної дії 

«ЛІГА-15»; 

 

108.  Працювати над проектом 

«Самовдосконалення 

особистості» 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

109.  Працювати над проектом 

Проект національно-

патріотичного напрямку   

«Ми – українці» 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

110.  Працювати над проектом 

Проект «Заклад освіти і 

родина» 

 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

111.  Участь у обласному проекті з 

профорієнтаційної роботи «Моя 

професія – моє майбутнє» 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

112.  Проводити профілактичну  

роботу з проблеми жорстокого 

поводження з дітьми 

Протягом 

року 

За окремим 

планом 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

 

VІ. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1.  Скласти та затвердити  

плануючу документацію 

До 10.09.21 Плани Керівник 

фізвиховання 

 

2.  Провести вибори фізоргів груп До 17.09.21 Протокол Класні керівники,  

майстри в.н. 

 

3.  Скласти  графік, план  роботи  

спортивних секцій 

До 01.10.21 Графік, план Керівник 

фізвиховання 

 

4.  Скласти календар  спортивно-

масових заходів  

До 17.09.21 Графік Керівник 

фізвиховання 

 

5.  Сформувати збірні команди 

ліцею з різних видів спорту та 

брати участь у міських та 

обласних змаганнях  

Протягом 

року 

Наказ Керівник 

фізвиховання 
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6.  Взяти участь  у щорічних 

обласних  спортивно-

патріотичних змаганнях 

«Козацька наснага» 

Вересень 

 

Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

7.  Організувати та провести 

спортивні змагання   у рамках 

святкування Дня фізичної 

культури і спорту 

Вересень 

 

Узагальнені 

матеріали 

Керівник фіз. 

виховання, 

викладачі фіз. 

виховання 

 

8.  Провести першість ліцею з 

легкої атлетики 

Вересень 

 

Наказ Керівник 

фізвиховання  

 

9.  Організувати та провести 

предметний тиждень фізичної 

культури 

Жовтень 

 

Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

10.  Провести  «День здоров’я» Жовтень 

 

Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

11.  Провести першість ліцею з 

настільного тенісу 

Жовтень 

 

Наказ Викладачі 

фізвиховання 

 

12.  Організувати роботу 

спортивних гуртків та секцій 

Згідно з 

графіком 

протягом 

року 

Наказ Керівник 

фізвиховання  

 

13.  Узяти участь у міських 

змаганнях  студентської молоді 

з легкої атлетики  

Жовтень Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

14.  Провести  збори з членами 

збірних команд з видів спорту 

Жовтень Інструкції Керівник 

фізвиховання 

 

15.  Взяти участь в міських 

змаганнях з настільного тенісу 

Листопад Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

16.  Провести першість ліцею з 

баскетболу 

Листопад-

грудень 

Наказ Викладачі 

фізвиховання 

 

17.  Організувати та провести 

відкритий турнір з волейболу 

пам’яті С. Шомка 

Листопад 

 

Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

18.  Взяти участь в першості міста з 

баскетболу серед закладів 

освіти 

Грудень Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

19.  Провести бесіди в навчальних 

групах з техніки безпеки на 

льоду 

Грудень Інструкції Викладачі 

фізвиховання 

 

20.  Провести спортивні заходи на 

зимових канікулах (за окремим 

планом) 

03.01.22- 

14.01.22 

План Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 
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фізвиховання 

21.  Провести  першість ліцею з 

волейболу 

Січень-

лютий 

Наказ Викладачі 

фізвиховання 

 

22.  Провести першість ліцею з 

шахів 

Січень-

лютий 

Наказ Викладачі 

фізвиховання 

 

23.  Провести першість ліцею з міні-

футболу 

Лютий-

березень 

Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

24.  Взяти участь у першості міста з 

шахів  

Лютий Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

25.  Взяти участь у першості міста 

серед закладів освіти  з 

волейболу  

Березень Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

26.  Організувати та провести  

першість ліцею з крос-фіту 

Квітень Наказ Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

фізвиховання 

 

27.  Взяти участь у першості міста з 

легкоатлетичного кросу серед 

закладів освіти  

Квітень Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

28.  Організувати та провести  

профорієнтаційний турнір з 

міні-футболу за участі шкіл 

міста 

Березень-

квітень 

Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

29.  Взяти участь у першості міста 

серед закладів освіти  з футболу  

Травень Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

30.  Провести День здоров’я Травень Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

 

РОБОТА З АГІТАЦІЇ ТА ПРОПАГАНДИ 

 

№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести бесіди в групах 

нового набору «Особиста 

гігієна учня на заняттях з 

фізичної культури» 

Вересень Інструкція Викладачі 

фізвиховання 

 

2 Організувати проведення бесід 

«Мотивація здобувачів освіти 

до самостійного заняття 

фізичною культурою » 

Протягом 

року 

Узагальнені 

матеріали 

Керівник 

фізвиховання 
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3 Частково обновити наочну 

агітацію і спортивні стенди 

І семестр Стенд Керівник 

фізвиховання 

 

4 Відображати на стендах та 

висвітлювати на сайті ліцею 

проведення масових 

спортивних заходів 

Протягом 

року 

Узагальнені 

матеріали 

Керівник 

фізвиховання 

 

5 Проводити зустрічі зі 

спортсменами Київщини 

Протягом 

року 

Фотозвіт Керівник 

фізвиховання 

 

6 Провести бесіди на тему 

«Мистецтво бути здоровим» 

Протягом 

року 

Узагальнені 

матеріали 

Керівник 

фізвиховання 

 

 

МЕДИКО-САНІТАРНА ТА ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести медичний огляд 

здобувачів освіти 

Вересень, 

жовтень 

Наказ Медпрацівник   

2 Провести облік усіх здобувачів 

освіти  підготовчої та 

спеціальної групи 

До 17.09.21 Завірені 

списки 

Керівник 

фізвиховання, 

медпрацівник 

 

3 Організувати заняття зі 

здобувачами освіти 

спецмедгруп  

До 01.10.21 Наказ Керівник 

фізвиховання 

 

4 Поповнювати матеріальну базу  

спортивної зали (за наявності 

фінансування) 

Протягом 

року 

 Керівник 

фізвиховання, 

головний 

бухгалтер 

 

 

5 Провести ремонт та оновлення  

матеріальної бази тренажерної 

зали (за наявності 

фінансування) 

Протягом 

року 

 Керівник 

фізвиховання 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ  

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

 
№ Завдання, зміст роботи Термін Вид Відповідальні Відмітка 
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з/п виконання контролю, 

форма 

узагальнення 

про 

виконання 

1.  Контроль за підготовкою      

навчально-матеріальної бази  

ліцею до 2021-2022 н.р. 

Серпень Акт стану 

готовності 

Директор  

2.  Контроль  плануючої 

документації педагогів на 2021-

2022 н.р. 

Протягом 

року 

Звіт на нараді 

при директору 

Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР 

 

3.  Контроль за забезпеченням            

здобувачів  освіти (кабінетів)  

підручниками 

Вересень Звіт на нараді 

при директору 

Заступник 

директора з НР 

 

 

4.  Перевірка якості знань 

здобувачів освіти  за курс 

базової школи(діагностичні 

контрольні роботи) 

Жовтень Наказ Заступник 

директора з НР 

 

5.  Контроль за організацією  уроків  

виробничого та  теоретичного 

навчання 

Протягом 

року 

Наказ Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

методисти 

 

6.  Контроль за організацією та 

проведенням предметних тижнів, 

тижнів професій 

Протягом 

року 

Накази Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

методисти 

 

7.  Контроль за узагальненням 

досвіду  та висвітленням 

діяльності педагогічних 

працівників, що атестуються 

Протягом 

року 

Звіт на педраді Методисти  

8.  Вивчення стану викладання 

- географії 

-  хімії 

- фізики 

- освітніх компонентів 

професійно-теоретичної та 

професійно-практичної 

підготовки професії 

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

- освітніх компонентів 

професійно-теоретичної та 

Протягом 

року 

Наказ Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

ст. майстер, 

методисти 
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професійно-практичної 

підготовки професії 

професій автомобільного 

напряму 

9.  Вивчення стану роботи 

 бібліотеки 

 психологічної  служби 

Протягом 

року 

Наказ Заступник 

директора з ВР 

 

10.  Вивчення якісного складу 

нового контингенту здобувачів 

освіти 

Жовтень Виступ на 

педраді 

Заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР 

 

11.  Контроль за організацією 

індивідуальної роботи зі 

здобувачами  освіти, 

проведенням консультацій 

Протягом 

року 

Розклад занять Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР 

 

12. р Контроль за організацією роботи 

з обдарованою молоддю: 

проведенням олімпіад, 

конкурсів, конференцій тощо 

Протягом 

року 

Звіти Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР 

Заступник 

директора з ВР 

 

13.  Контроль за організацією та 

проведенням пробних 

кваліфікаційних робіт 

Згідно з 

графіками 

Протокол Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер 

 

14.  Вивчення системи роботи зі 

здобувачами  освіти з 

початковим рівнем успішності 

Протягом 

року 

Звіт на педраді Заступник 

директора з НР 

 

15.  Вивчення роботи методичних 

комісій 

Протягом 

року 

Наказ Методисти  

16.  Контроль за організацією 

навчання здобувачів освіти з 

особливим освітніми потребами 

Протягом 

року 

Звіт на педраді Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР 

 

17.  Контроль за дотриманням   та       

виконанням працівниками та 

здобувачами  освіти правил 

охорони праці 

Протягом 

року 

Наказ Інженер 

з охорони 

праці 
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18.  Контроль за дотриманням   та       

виконанням працівниками та 

здобувачами  освіти правил 

внутрішнього розпорядку 

Протягом 

року 

Наказ Директор  

19.  Контроль відвідування 

здобувачами  освіти уроків та 

позаурочних заходів 

Протягом 

року 

Звіт на 

інструктивно

-методичній 

нараді 

Заступник 

директора з ВР 

 

20.  Контроль за станом     виконання     

навчальних планів і програм з 

теоретичного та виробничого 

навчання за І  та ІІ семестри 

2021-2022 н.р. 

Грудень- 

червень 

Звіт на педраді Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР 

 

21.  Контроль за організацією 

підготовки до ДПА у формі  ЗНО 

Протягом 

року 

Наказ Заступник 

директора з НР 

 

22.  Контроль за підготовкою до 

написання здобувачами  освіти 

випускних екзаменаційних та 

творчих робіт 

Протягом 

року 

Протокол ДКА Заступник 

директора з НВР 

 

 

23.  Контроль за організацією 

виробничої практики 

Протягом 

року 

Звіт на нараді 

при директору 

Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер 

 

24.  Контроль за організацією роботи 

з батьками 

Протягом 

року 

Виступ на 

нараді при 

директору 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

25.  Контроль за організацією 

профорієнтаційної роботи 

Протягом 

року 

Наказ Заступник 

директора з ВР 

 

26.  Контроль за організацією та 

підготовкою до атестації 

педагогічних працівників 

Протягом 

року 

Наказ Методисти  

27.  Контроль за станом        житлово-

побутових        умов       

здобувачів  освіти,        що 

проживають у гуртожитку 

Протягом 

року 

Виступ на 

педраді 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

28.  Контроль за дотриманням 

єдиного орфографічного та 

мовного режиму 

Протягом 

року 

Наказ Заступник 

директора з НР 

 

 

29.  Контроль за роботою 

завідуючих навчальними 

кабінетами, майстернями, НПЦ 

Серпень, 

червень 

Наказ Атестаційна 

комісія 

 

 

 

VІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
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№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1.  Продовжити   роботу 

педагогічного колективу над 

єдиною методичною  темою 

«Покращення якості 

професійного (професійно-

технічного)  навчання через 

систему модернізації закладу 

освіти»  

Серпень 

 

Звіт на 

педраді 

Методисти  

2.  Скласти та подати на розгляд і 

затвердження директором 

ліцею плани роботи: 

 Плани роботи   

 методичних комісій До 01.09.21  Голови МК  

 методичного кабінету До 01.09.21 

 

 Методисти  

 методичної ради До 01.09.21  Методисти  

 школи педагога-

початківця 

До 01.09.21  Методисти  

3.   школи педагогічної 

майстерності 

До 01.09.21  Методисти  

4.  Зробити аналіз навчально-

програмної документації із 

загальноосвітніх та спеціальних 

предметів: 

- наявність плануючої 

документації; 

- наявність освітніх програм; 

- стан комплексно методичного  

забезпечення; 

- планів роботи кабінету, 

майстерні. 

 

Серпень, 

вересень 

 

Звіт на нараді 

при 

директору 

Заступник з 

НВР, заступник  

з НР 

методисти, 

голови МК 

 

5.  Зосередити в методичному 

кабінеті плануючу 

документацію на 2021-2022 

навчальний рік: 

 план роботи ліцею; 

 план засідань педагогічної 

ради; 

 навчальні плани та освітні 

програми 

Вересень Плани Методисти  

6.  Зосередити в методичному 

кабінеті основні нормативні 

документи: накази, інструктивні 

положення, методичні 

рекомендації 

Протягом 

року 

Тека з 

докуметами 

Методисти  

7.  Скласти графік внутріліцейного 

контролю 

До 10.09.21 Графік Адміністрація, 

методисти 
 

8.  Скласти графік проведення До 10.09.21 Графік Методисти,  



39 

 

відкритих уроків, предметних 

тижнів(декад), конкурсів 

фахової майстерності 

голови 

методичних 

комісій 

9.  Створити проєкти наказів: 

 Про підсумки 

методичної роботи 

ДПТНЗ «Білоцер-

ківський професійний 

ліцей» за 2020-2021н.р. 

 

До 01.09.21 

Накази Методисти  

 Про організацію 

методичної роботи в 

ліцеї в 2021-2022н.р. 

До 01.09.21    

 Про склад методичних 

комісій та призначення 

голів методичних 

комісій на 2021-2022н.р. 

До 01.09.21    

 Про створення 

атестаційної комісії для 

проведення атестації 

педагогічних 

працівників ліцею у 2021 

році 

До 20.09.21    

 Про організацію роботи 

з молодими педагогами 

(наставництво) 

Вересень    

10.  Організувати вивчення 

викладачами і майстрами 

виробничого навчання 

навчальних планів і програм, 

методичних рекомендацій 

Вересень 

 

 Заст. директора з 

НВР, 

методисти 

 

11.  Організувати ознайомлення 

педагогів з ключовими 

поняттями основних 

нормативно-правових 

документів освітнього процесу 

(Законів України про освіту, 

середню освіту, професійо-

технічну освіту,  

концептуальними засадами  

реформування та розвитку  

професійної освіти України 

«Сучасна професійна освіта» та 

ін.) 

Вересень 

 

 Заст. директора з 

НВР, 

методисти 

 

12.  Робота над обласним проєктом 

«Розвиток автомобільного та 

сільськогосподарського 

транспорту. Ракурс – 

Київщина» 

Вересень-

лютий  

Наказ Методисти,  

голова МК 

автомобільного 

напряму 

 

13.  Моніторинг обізнаності  

педагогів з питань роботи над 

єдиною методичною 

Вересень, 

травень 

Звіт на 

інструктивно-

методичній 

Методисти 
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проблемою нараді 

14.  Організувати наставництво Вересень Наказ Методисти  

15.  Діагностика рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти І 

курсу за базову середню школу 

Вересень Наказ Заступник з НР, 

методисти, 

викладачі-

предметники 

 

16.  Організувати роботу 

атестаційної комісії 

Вересень Наказ Директор  

17.  Моніторинг адаптації 

здобувачів освіти  І курсу до 

навчання в ліцеї 

Вересень-

жовтень 

 

Виступ на 

педраді 

Методисти, 

практичний 

психолог 

 

18.  Взяти участь у бінарному 

вебінарі «Віртуальні екскурсії, 

вебквести, ком’юніті як форми 

активізації пізнавальної 

діяльності та творчого розвитку 

здобувачів професійної освіти» 

Вересень Факсограма 

НМК 

Вихователі 

гуртожитків, 

бібліотекарі 

 

19.  Створити куточок підготовки 

до атестації 2022р. 

Жовтень  Методисти  

20.  Педагогічний міст «Освітні 

інновації у навчально-

методичній роботі ліцею» 

Жовтень 

 

Методичні 

рекомендації 

Методисти  

21.  Взяти участь у методичній 

панорамі «Методист – 

фасилітатор перспективного 

педагогічного досвіду, 

саморозвитку та самореалізації 

педагога»  

Жовтень Згідно з 

рекоменда-

ціями НМК 

Методисти  

22.  Діагностика вивчення 

особистості здобувача  освіти: 

 ставлення здобувачів 

освіти до навчання, до 

вивчення окремих 

предметів; 

 рівня самоосвітньої 

компетентності 

здобувачів освіти; 

 діагностичне 

дослідження причин 

неуспішності здобувачів 

освіти 

Жовтень-

грудень 

 

Довідка Методисти, 

практичний 

психолог, 

класні керівники 

 

23.  Педагогічний всеобуч 

 «Роль інструкційно-

технологічних карт у 

формуванні знань, умінь 

та навичок майбутніх 

кваліфікованих 

робітників» 

 

 «Ментальні карти: їх 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

Фотозвіт Методист, 

голови МК 
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види, принципи 

побудови та 

використання на уроках 

загальноосвітньої 

підготовки 

 

 

Квітень 

24.  Організація та проведення І 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та 

забезпечення та участь 

переможців І етапу у ІІ 

(міському) етапі 

Листопад-

грудень 

Наказ Методист, 

викладачі-

предметники 

 

25.  Організувати підписку 

необхідної педагогічної і 

фахової літератури 

Грудень, 

травень 

Підписка Методист, 

бібліотекар 
 

 

 

 

26.  Взяти участь у методичній 

панорамі «Методист – 

фасилітатор перспективного 

педагогічного досвіду, 

саморозвитку та самореалізації 

педагога»  

 

Жовтень Згідно з 

рекоменда-

ціями НМК 

Методисти  

27.  Взяти участь в обласному  

засіданні круглого стілу 

«Онлайн-лабораторії з фізики: 

навчання без меж» 

Грудень Згідно з 

рекоменда-

ціями НМК 

Методисти, 

викладач фізики 
 

28.  Взяти участь в обласному 

вебінарі «Використання 

пошукової та краєзнавчої 

роботи при вивченні 

предметів суспільно-

гуманітарного циклу» 

Грудень Згідно з 

рекоменда-

ціями НМК 

Методисти, 

викладачі 

історії. 

викладачі 

української мови 

та літератури 

 

29.  Вебінар «Проблемно-

розвиваюче навчання у 

професійній підготовці 

майбутніх водіїв» 

Грудень Згідно з 

рекоменда-

ціями НМК 

Педагогічні 

працівники за 

напрямом 

підготовки 

«Автомобільний 

транспорт» 

 

30.  Педагогічні читання   

«Продуктивний урок – орієнтир 

сучасного педагога» 

Січень Узагальнені 

матеріали 

Методисти 

 
 

31.  Місячник методичної роботи Лютий Звіт Методисти, 

методична рада 
 

32.  Провести творчі звіти педагогів, 

що атестуються 

Лютий-

березень 

Звіти Атестаційна 

комісія, 

методист 

 

33.  Круглий стіл «Дистанційне 

навчання як сучасна освітня 

технологія. Лайфхаки для   

удосконалення практичних  

навичок проведення онлайн  

Березень Методичні 

рекомендації 

Заступник з НР, 

методисти 
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уроків та створення  

відеоматеріалів» 

34.  Написання статті до 

інформаційно-методичного 

вісника «Професійна 

(професійно-технічна) освіта 

Київщини – 2022» 

Квітень-

травень 

Стаття Методисти  

35.  Провести педагогічну раду 

«Методична культура 

викладача – запорука 

педагогічної майстерності» 

Червень Протокол Методисти, 

творча група 
 

36.  Аналіз результатів ДКА, 

моніторинг якості знань із 

професійно-теоретичної та 

професійно-практичної 

підготовки 

Червень Довідка Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

 

37.  Організація роботи методичних 

комісій з коригування робочих 

навчальних планів та програм 

на наступний рік 

Червень Протокол Методист  

38.  Підбити підсумки методичної 

роботи за 2021-2022 навчальний 

рік 

Червень Наказ Методисти  

39.  Організувати участь 

педагогічних працівників у 

засідання обласних методичних 

об’єднань, семінарах, 

конкурсах, виставках та ін. 

Згідно з 

планом 

роботи 

Згідно з 

рекоменда-

ціями НМК 

Директор, 

методист 
 

40.  Надавати допомогу  в 

проведенні і підготовці 

педагогічних нарад. 

Здійснювати підбірку 

відповідної літератури, 

методичних матеріалів про  

перспективний педагогічний 

досвід роботи навчання і 

виховання учнів, оформляти 

тематичні виставки і т.д. 

Протягом 

року 

Консультації Методист, 

бібліотекар 
 

41.  Вивчення    літератури та інших  

матеріалів з науково-

методичної проблеми     ліцею 

Протягом 

року 

План 

самоосвіти 

Методист, 

бібліотекар 
 

42.  Проведення відкритих уроків,  

виховних заходів 

Згідно з  

графіком 

Графік, 

аналіз 

Викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

43.  Проводити навчально-

методичні консультації 

(індивідуальні, групові, 

колективні) 

Протягом 

року 

Консультації Адміністрація, 

методисти 
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44.  Організувати роботу Школи 

педагога-початківця 

(наставництво) 

Згідно з  

планом 

План Методисти  

45.  Проводити консультації для 

педагогів-початківців 

Протягом 

року 

Консультації Методисти, 

педагоги-

наставники 

 

46.  Засідання методичних комісій 1 раз на 

місяць 

згідно з 

планом 

Протокол Методисти, 

голови МК 
 

47.  Засідання методичного 

об’єднання класних керівників,  

вихователів гуртожитку та 

соціально-психологічної 

служби 

Згідно з  

планом 

Протокол Заступник з ВР  

48.  Забезпечити якісну підготовку і 

змістовне проведення 

предметних тижнів, конкурсів 

фахової майстерності 

Згідно з  

планом 

Фотозвіт Методисти, 

голови МК 

 

 

49.  Проводити засідання 

методичної ради 

4 рази на рік 

згідно з  

планом 

Протокол Голова 

методичної ради 
 

50.  Продовжити роботу із 

зосередження в  методичному 

кабінеті банку завдань та 

білетів екзаменів, тем 

дипломних робіт, 

директорських контрольних 

робіт, олімпіад, конкурсів 

професійної майстерності та ін. 

 

Протягом 

року 

Тека з 

матеріалами 

Методисти, 

голови МК 
 

51.  Продовжити співпрацю з  

БІНПО,  КОІПОПК, Інститутом 

ПТО НАПНУ,  НМЦ ПТО в 

Київській області  щодо 

досягнення педагогічної науки 

та сучасних освітніх технологій 

Протягом 

року 

Творчі 

зустрічі 

Адміністрація, 

методисти 
 

52.  Організувати вивчення системи 

роботи викладачів і майстрів 

виробничого навчання, що 

атестуються на присвоєння 

вищої категорії та 

педагогічного звання. 

Протягом 

року 

Портфоліо Адміністрація, 

методисти 
 

53.  Проводити   заємовідвідування 

 уроків,  позаурочних і виховних 

заходів 

Протягом 

року 

Графік Викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

54.  Активізувати  роботу над    

поповненням матеріалами   

власних вебсторінок педагогів як 

одного із методів поширення 

Протягом 

року 

Сайт ліцею Методисти, 

викладачі, 

майстри 

виробничого 
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передового педагогічного 

досвіду. 

навчання 

55.  Проводити годину методичної 

інформації (за матеріалами 

нормативних документів, 

періодичної педагогічної  і 

професійної преси, наказів 

управління освіти і науки, 

ліцею) 

Останній 

четвер 

місяця 

Інформаційні 

матеріали 

Методисти  

56.  Проводити виставки 

методичної і навчальної 

літератури 

Протягом 

року 

Виставки Методисти, 

бібліотекар 
 

57.  Систематизувати матеріли 

педагогічного кабінету в 

електронному вигляді 

Протягом 

року 

Сайт ліцею Методисти  

58. Продовжити  роботу з 

накопичення  методичних 

матеріалів з інклюзивної освіти 

Протягом 

року 

Тека з 

матеріалами 

Методисти  

 

IX. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1.  Організувати своєчасне 

проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками  

та стажування 

Протягом 

року 

Графік, 

наказ 

Відділ кадрів  

2.  Підтримувати    видавничу   

діяльність    викладачів-

методистів,       старших       

викладачів,       майстрів 

виробничого навчання І 

категорії 

 

 

Постійно 

Друковані 

матеріали 
Методисти 

 
 

3.  На   засіданнях   методичних   

комісій   систематично 

обговорювати    матеріали    

педагогічної    преси, освітніх 

сайтів    

Згідно з 

графіком 

Рекомендації Голови МК, 

бібліотекар 

 

 

4.  Оновлювати блоги  педагогів 

та сторінки на сайті ліцею з 

метою поширення 

 

Протягом 

року 

Блоги Голови МК, 

педагогічні 

працівники 
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педагогічного досвіду  

5.  Сприяти участі педагогічних 

працівників у офлайн та  

онлайн-семінарах, 

конференціях, майстер-класах 

Протягом 

року 

Сертифікати Методисти, 

голови МК, 

педагогічні 

працівники 

 

6.  Підготовка та видання наказу 

«Про створення атестаційної 

комісії та затвердження її 

складу» 

До 20.09.21 Наказ Директор  

7.  Ознайомлення працівників з 

наказом 

До 20.09.21 Підпис у 

наказі 

Директор  

8.  Засідання атестаційної комісії з 

розгляду питань: 

- розподіл 

функціональних 

обов’язків між членами 

атестаційної комісії; 

- планування роботи 

атестаційної комісії; 

- складання графіка 

атестаційної комісії 

До 20.09.21 Протокол Голова 

атестаційної 

комісії 

 

9.  Оформлення теки та стенду з 

питань атестації ПП 

Вересень Тека, стенд Методист  

10.  Опрацювання законодавчої, 

правової та нормативної 

документації з питань атестації 

ПП 

Вересень Рекомендації Голова,члени 

атестаційної 

комісії 

 

11.  Прийом заяв від ПП на 

позачергову атестацію 

20.09.21 

01.10.21 

Заяви Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

12.  Засідання атестаційної комісії з 

розгляду документів, поданих 

до АК  

До 10.10. 21 Протокол Голова, секретар 

атестаційної 

комісії 

 

13.  Закріплення членів 

атестаційної комісії за ПП, які 

атестуються, для подання 

консультативної допомоги у 

підготовці та проведенні 

атестації 

До 10.10.21 Протокол Голова, секретар 

атестаційної 

комісії 

 

14.  Складання планів 

індивідуальної підготовки і 

проведення атестації ПП, які 

атестуються 

До 20.10.21 План Голови МК, 

члени 

атестаційної 

комісії, 

методист 

 

15.  Відвідування навчально-

виховних заходів під час 

вивчення системи і досвіду 

роботи педагогів, що 

атестуються (згідно з планом 

індивідуальної підготовки ПП 

Жовтень – 

березень 

Аналіз роботи Члени 

атестаційної 

комісії 
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до атестації) 

16.  Засідання атестаційної комісії 

(за потреби) 

Листопад - 

березень 

Протокол Голова 

атестаційної 

комісії 

 

17.  Оцінювання системи і досвіду 

роботи педагога, який 

атестується (педагогічним 

колективом, учнями 

(анкетування)) 

 

Лютий 

Довідка Голови МК, 

члени 

атестаційної 

комісії, 

 

 

18.  Проведення засідань МК з 

розгляду питань оцінки 

діяльності педагогів, які 

атестуються, на підставі 

вивчення системи і досвіду їх 

роботи 

 

Березень 

Протокол Голови МК, 

члени 

атестаційної 

комісії, 

 

 

19.  

Ознайомлення педагогічних 

працівників з 

характеристиками їхньої 

діяльності 

не пізніш як 

за 10 днів до 

підсумковог

о засідання 

атестаційної 

комісії 

Підпис у 

характеристи

ці 

  

20.  Оформлення атестаційних 

листів 

До 20.03.22 Атестаційний 

лист 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

21.  Засідання атестаційної комісії з 

розгляду питань прийняття 

рішень встановлення 

(підтвердження) 

кваліфікаційних категорій, 

тарифних розрядів, порушення 

клопотання перед 

атестаційними комісіями 

вищого рівня 

До 29.03.22 Протокол Голова, 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

 

22.  

Подання клопотання до 

атестаційної комісії ІІ рівня про 

присвоєння певним 

педагогічним працівникам 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

педагогічного звання 

До 01.04.22 

Клопотання Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

23.  

Видання наказу про 

присвоєння кваліфікаційних 

категорій (встановлення 

тарифних розрядів) 

Протягом 

п’яти днів 

після під-

сумкового 

засідання 

атестаційної 

комісії 

Наказ Голова, секретар 

атестаційної 

комісії 

 

24.  

Доведення наказу про 

присвоєння кваліфікаційних 

категорій (встановлення 

тарифних розрядів) до відома 

У триденний 

термін після 

видання 

наказу 

Підпис Голова, секретар 

атестаційної 

комісії 

 



47 

 

педагогічних працівників під 

підпис та подання наказу в 

бухгалтерію для нарахування 

заробітної плати 

25.  Внесення змін до 

перспективного плану атестації 

ПП (за результатами атестації) 

Травень Графік Методист  

 

 

Х. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 
№ 

п/п 

Завдання, зміст роботи Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести вступні інструктажі з 

охорони праці, БЖД та 

пожежної безпеки зі 

здобувачами освіти  1-го курсу 

01.09.2021 

 

Наказ Класні 

керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

2 Провести вступний інструктаж 

з безпеки життєдіяльності зі 

здобувачами освіти 2-го та 3-го 

курсів 

02.09.2021 Наказ Класні 

керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання  

 

3. Провести первинні та повторні 

інструктажі з ОП, БЖД та з 

пожежної безпеки зі 

здобувачами освіти на робочих 

місцях у навчальних 

майстернях та кабінетах 

02-20. 09. 

2021 

Наказ Майстри в/н, 

викладачі 

 

4. Провести повторний  

інструктаж з ОП та пожежної 

безпеки з працівниками ліцею 

по підрозділах 

23.08-06.09. 

2021 

Наказ Ст. майстер, 

заступник 

директора, 

завгосп 

 

 

5 

 

Провести інструктажі з охорони 

праці, пожежної безпеки та по 

правилам проживання у 

гуртожитку з мешканцями : 

для 1 курсу – первинний, для 2 

та 3 курсу – повторний 

02-08.09. 

2021 

Наказ Вихователі, 

комендант 

 

6 Провести навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці, 

пожежної безпеки, 

електробезпеки та надання 

першої долікарської допомоги з 

викладачами 

Серпень 

Вересень 

Наказ Комісія  

7 Провести навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці, 

пожежної безпеки, 

Серпень 

Вересень 

Наказ Комісія  
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електробезпеки та надання 

першої долікарської допомоги з 

майстрами виробничого 

навчання 

8 Провести повторний інструктаж 

з охорони праці та пожежної 

безпеки з усіма працівниками 

по підрозділах 

Грудень  Наказ Ст. майстер, 

заступник 

директора, 

завгосп. 

 

9 Призначити наказом по ліцею 

відповідальних осіб за охорону 

праці, електробезпеку, пожежну 

безпеку і виробничу санітарію у 

закріплених приміщеннях 

До 

03.09.2021 

Наказ Інженер з ОП  

10 Дообладнати необхідними 

засобами захисту та пропаганди 

безпеки, гігієни праці та 

виробничої санітарії в 

навчальних майстернях і 

кабінетах 

До 

29.10.2021 

Наказ Керівники 

підрозділів, 

майстри в/н, 

викладачі 

 

11 Періодично здійснювати 

профілактичні огляди 

обладнання, устаткування, 

пожежної та електробезпеки, 

виробничої санітарії 

навчальних майстерень та 

кабінетів, гуртожитку та 

службових приміщень ліцею. 

Забезпечити їх надійність 

експлуатації та виконання 

нормативних актів з охорони 

праці 

Щокварталь-

но 

Наказ  

Комісія з ОП 

 

12 Періодично проводити 

перевірку стану охорони праці в 

структурних підрозділах ліцею 

Згідно з 

планом 

Положення 

про службу 

ОП 

Інженер з ОП  

 

13 

Заслухати питання стану 

охорони праці в ліцеї на 

педагогічній раді 

Згідно з 

планом 

Наказ Інженер з ОП  

14 Призначити відповідальних за 

електрогосподарство та 

пожежну безпеку в ліцеї 

До 

31.08.2021 

Наказ Адміністрація  

15 Забезпечити майстерні, 

навчальні кабінети необхідною 

літературою, плакатами, відео 

та інструкціями з охорони 

праці. 

Протягом 

року 

Наказ Адміністрація  

16 Поновити, де потрібно, 

інструкції з ОП з професій та на 

робочих місяцях 

До 

25.11.2021 

Наказ Служба з ОП  

17 Виконати ремонт автоматичної 

пожежної сигналізації в будівлі 

майстерні літ «А». 

До 

29.10.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація  
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18 Сигнал від приймальної станції 

автоматичної пожежної 

сигналізації вивести на пульт 

центрального спостереження. 

До 

04.12.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація  

19 Виконати вогнезахисну обробку 

дерев’яних елементів горищних 

покриттів будівель навчальних 

майстерень 

До 

11.10.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація  

20 Заключити договір на 

обслуговування АПС із 

спеціальною організацією, яка 

має ліцензію 

До 

29.10.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

завгосп 

 

21 Виконати монтаж пристроїв 

блискавкозахисту із складанням 

відповідного акту майстерень 

(будівля «А», «Б», «В»). 

До 

30.11.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

завгосп 

 

22 Приміщення майстерень 

(будівля «А», «Б», «В» ) 

обладнати системою 

оповіщення про  пожежу та 

управління евакуацію людей. 

До 

02.11.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

завгосп 

 

23 Провести практичні 

відпрацювання планів евакуації 

людей на випадок пожежі 

Жовтень 

2021 

Травень 

2022 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

служба ОП 

 

24 З'єднання, відгалуження та 

окінцювання жил проводів і 

кабелів виконати за допомогою 

опресування, зварювання, 

паяння або затискачів у 

приміщеннях майстерень 

(будівля «Б», «В»). 

До 

29.10.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

завгосп 

 

25 Приміщення електрощитових у 

підвальному поверсі 

гуртожитку, навчальному 

корпусі та в АПК обладнати 

сертифікованими 

протипожежними дверима з 

межею вогнестійкості ЕІ 30 

 

До 

29.10.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

завгосп 

 

26 Встановити на гуртожитку 

пристрої блискавкозахисту 

До 

30.11.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

завгосп 

 

27 Поновити плани евакуації  у 

гуртожитку 

До 

01.10.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

інженер з ОП 

 

28 Опрацювати необхідні 

нормативні документи з ОП 

Вересень  Наказ Служба ОП  

29 Придбати плакати для кабінету 

охорони праці 

До 

01.12.2021 

Припис Адміністрація, 

інженер з ОП 

 

30 Установити суворий контроль 

за виконанням нормативно-

правових актів працівниками і 

Постійно Наказ Адміністрація, 

служба ОП, 

профком 
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здобувачами освіти ліцею 

31 Провести тиждень з охорони 

праці та БЖД до Всесвітнього 

дня охорони праці 

Квітень 

Травень   

Наказ Служба ОП  

32 Провести навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці, 

пожежної безпеки, 

електробезпеки та надання 

першої долікарської допомоги з 

технічним персоналом 

Серпень  Наказ Комісія з ОП  

33 Висвітлювати на сайті ліцею  

питання з охорони праці, 

електробезпеки та ОБЖ 

Постійно Наказ Служба ОП  

34 Виконати ремонт автоматичної 

пожежної сигналізації ліцею 

До 

31.08.2021 

Припис БРВ 

ГУ ДСНС 

Адміністрація, 

завгосп 

 

 
 

XI. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальний Примітка  

1.  

Систематично проводити 

профілактичний та поточний 

ремонт приміщень навчальних 

майстерень у встановленому 

порядку їх технічного огляду 

Протягом 

року 
Акт 

Завгосподар-

ством,  

ст. майстер, 

завмайстернями 

 

2.  

Забезпечити навчально-

виробничий процес з кожної 

теми необхідною кількістю 

обладнання, приладів, 

інструменту, тренажерів 

згідно з вимогами 

Вересень, 

жовтень 
Довідка  

Заступник 

директора з 

НВР,  

ст. майстер, 

завмайстернями 

 

3.  

Продовжити роботу з 

планово-попереджувального 

ремонту навчально-

виробничого обладнання, 

устаткування майстерень 

(лабораторій) на відповідність 

технічним вимогам,  вимогам 

охорони праці та пожежної 

безпеки 

Протягом 

року 
План 

Ст. майстер, 

механік 

 

4.  

Координувати роботу 

майстрів виробничого 

навчання в напрямку 

удосконалення матеріальної 

бази ліцею 

Протягом 

року 
Консультації 

Заступник 

директора з 

НВР,   

ст. майстер 
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5.  

Виготовити діючого стенду 

«Монтаж щитка освітлення» 

(електромонтажна майстерня 

№1) 

Вересень-

жовтень 

2021 р. 

Стенд 
Завмайстернею 

Лєвін П.Г. 

 

6.  

Виготовити стенд з сучасної 

LED-електроніка 

(радіотелевізійна майстерня) 

Жовтень-

листопад 

2021 р. 

Стенд 
Завмайстернею 

Шустов В.В. 

 

7.  

Дообладнати  витяжну 

систему (майстерня з 

діагностики автомобілів) 

Жовтень-

листопад 

2021 р. 

Витяжна 

система 

Завмайстернею 

Бережний І.І., 

майстер в/н 

Лакіза А.О. 

 

8.  

Дообладнати робочі місця у 

кількості 5 для виконання 

вправ з розбирання та 

складання механізмів та 

систем двигуна (майстерня з 

ремонту автомобілів №2) 

Жовтень-

листопад 

2021 р. 

Робочі місця 
Завмайстернею 

Редько А.А. 

 

9.  

Доукомплектувати робоче 

місце (автомобіль ГАЗ-53) до 

рівня повної імітації 

вантажного автомобіля 

(майстерня з ремонту 

автомобілів №1) 

Жовтень-

листопад 

2021 р. 

Робоче місце 

Завмайстернею 

Горчинський 

О.Л. 

 

10.  

Створити електронну базу 

даних по блоках реле та 

запобіжниках автомобілів 

іноземного виробництва (НПЦ 

з діагностики автомобілів) 

Жовтень-

листопад 

2021 р. 

Електронна 

база 

Зав. НПЦ 

Мельник Б.В. 

 

11.  

Доукомплектувати робочі 

місця  № 9-14 здобувачів 

освіти сучасним 

електрообладнанням 

(електромонтажна майстерня 

№1) 

Листопад-

грудень  

2021 р. 

Робочі місця 
Майстер в/н 

Лєвіна Р.М. 

 

12.  

Укомплектувати LED-

телевізор для мультиме-

дійних демонстрацій 

(радіотелевізійна майстерня) 

Листопад-

грудень  

2021 р. 

Наочне 

обладнання 

Завмайстернею 

Шустов В.В. 

 

13.  

Виготовити навчальний стенд 

на базі автомобіля МВА-140 з 

діагностики електронної 

системи управління двигуном 

(НПЦ з діагностики 

автомобілів) 

Листопад-

грудень 

2021 р. 

Стенд 
Зав. НПЦ 

Мельник Б.В. 

 

14.  

Встановити світлодіодні 

світильники у приміщенні 

майстерні (майстерня з 

діагностики автомобілів) 

Грудень 

2021 р. 

Обладнання 

майстерні 

Завмайстернею 

Бережний І.І. 
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15.  
Здійснити ремонт столярних 

верстаків (майстерня різьбярів 

по дереву) 

Грудень 

 2021 р.  

Обладнання 

майстерні 

Майстер в/н 

Заграбчук А.П. 

 

16.  

Розробити і виконати монтаж 

сучасного 

електроустаткування 

освітлювальних мереж на 

стендах (електромонтажна 

майстерня №1) 

Січень-

лютий 

 2022 р. 

Стенди 

Завмайстернею 

Лєвін П.Г., 

майстер в/н 

Лєвіна Р.М. 

 

17.  

Доукомплектувати та 

обладнати робочі місця з тем: 

 Розбирання та 

складання КШМ 

 Розбирання та 

складання ГРМ  

(майстерня з ремонту 

автомобілів №2) 

Лютий-

березень 

2022 р. 

Робочі місця 
Завмайстернею 

Редько А.А. 

 

18.  

Створити робочий зразок 

моделі автомобільного 

компресора кондиціонера 

(НПЦ з діагностики 

автомобілів) 

Березень-

квітень  

2022 р. 

Навчальне 

обладнання 

Зав. НПЦ 

Мельник Б.В. 
 

19.  

Виготовити навчальний стенд 

з діагностики параметрів 

автомобільних датчиків та 

виконавчих механізмів (НПЦ з 

діагностики автомобілів) 

Квітень-

травень 

2022 р. 

Стенд 
Зав. НПЦ 

Мельник Б.В. 
 

20.  

Укомплектувати робочі місця 

для виконання робіт з 

розбирання та складання 

систем двигуна: 

- система охолодження; 

- система мащення; 

- система живлення  

(майстерня з ремонту 

автомобілів №2) 

Травень 

2022 р. 
Робочі місця 

Завмайстернею 

Редько А.А. 
 

21.  

Розробити і виготовити 

робоче місце для перевірки 

сучасних температурних 

приладів (майстерня з КВП та 

А) 

Протягом 

року 
Робоче місце 

Завмайстернею 

Чижов Ю.М. 
 

22.  

Модернізувати освітній 

простір для здобувачів освіти 

з особливими освітніми 

потребами (майстерня 

різьбярів по дереву) 

Протягом 

року 
Кімната 

Майстер в/н 

Юрченко А.А. 
 

23.  

Створити робоче місце  для 

перевірки  сучасних 

електровимірювальних 

приладів (майстерня з КВП та 

Протягом 

року 
Робоче місце 

Завмайстернею 

Чижов Ю.М. 
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А) 

24.  

Дообладнати майданчик для 

практичної їзди для виконання 

вправ  згідно з програмою для 

водіння 

Протягом 

року 

Габаритний 

дворик 
Ст. майстер  

25.  
Провести поточний ремонт 

майстерні з ремонту 

автомобілів №1 

Протягом 

року 

Заміна 

дверей, вікон, 

освітлення, 

стелі 

Завмайстернею 

Горчинський 

О.Л. 

 

26.  
Провести поточний ремонт  

слюсарної майстерні  

Протягом 

року 

Заміна 

дверей, вікон, 

освітлення, 

стелі 

Завмайстернею 

Комаренко Ю.О. 
 

 

 

XІІ. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Організувати проведення 

концертів, змагань з участю 

учнів шкіл міста та району 

Протягом 

року 

План Заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР, 

Керівник 

фізвиховання 

 

2 Узгодити з підприємствами 

набір здобувачів освіти за 

професіями. Укласти  угоду на 

підготовку кваліфікованих 

робітників 

Протягом 

року 

Угоди Заступник 

директора з НВР 

ст.майстер, 

майстри в/н 

 

3 Розробити план проведення і 

провести ПРОФЕСТ-ОК 

Квітень  План Директор, 

заступник 

директора з ВР 

 

4 Організувати і провести дні 

відкритих дверей у ліцеї для 

учнів шкіл 

Березень –

квітень 

 

Фотозвіт Заступник 

директора з НР 

Заступник 

директора з ВР 

 

5 Дати оголошення про набір 

здобувачів освітив в ліцей (до 

газет, радіо, у транспорті) 

 

Травень  – 

червень   

Реклама Директор, 

Заступник 

директора з ВР 
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6 Закріпити майстрів в/н та 

викладачів за школами міста 

для проведення 

профорієнтаційної роботи  

Грудень 

 

Наказ Заступник 

директора з ВР. 

 

 

ХІІІ. ФІНАНСОВО-ГОПОДАРСЬКА  

ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Завдання, зміст роботи 

Термін 

виконання 

Вид 

контролю, 

форма 

узагальнення 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  
Розробка тарифікації на 

2021/2022н.р. 
Вересень 

 
Гол. бухгалтер  

2.  Розробка штатного розпису Вересень  Гол. бухгалтер  

3.  

Підготовка розрахунків до 

бюджетного запиту на 2022 

рік 

Вересень  Гол. бухгалтер 

 

4.  

Нарахування заробітної 

плати, стипендії та всіх 

поточних виплат 

Протягом 

року 

 Гол. бухгалтер 

 

5.  
Обробка договірної 

документації 

Протягом 

року 

 Гол. бухгалтер 
 

6.  
Прозорро Протягом 

року 

 Гол. бухгалтер 
 

7.  
Є-дата Протягом 

року 

 Гол. бухгалтер 
 

8.  
Є-звітність Протягом 

року 

 Гол. бухгалтер 
 

9.  
Звіти поточні, місячні Протягом 

року 

 Гол. бухгалтер 
 

10.  

Подача інформації до 

Департаменту освіти і науки 

КОДА 

Протягом 

року 

 

Гол. бухгалтер  

11.  
Розробка калькуляцій 

вартості проживання 
Вересень 

 
Гол. бухгалтер  

12.  
Розробка калькуляцій 

вартості навчання 
Вересень 

 
Гол. бухгалтер  

13.  
Розробка калькуляцій 

вартості платних послуг 
Вересень 

 
Гол. бухгалтер  

14.  
Укладання договорів 

проживання 
Вересень 

 
Гол. бухгалтер  
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15.  

Введення електронної 

звітності фонду соціального 

страхування 

Вересень 

 

Гол. бухгалтер  

16.  

Закупівля канцелярських 

товарів та господарського 

інвентарю 

Вересень 

 Зав. 

господарством  

17.  
Звіт квартальний Щоквар-

тально 

 
Гол. бухгалтер  

18.  
Податкова квартальна 

звітність 

Щоквар-

тально 

 
Гол. бухгалтер  

19.  
Соцстрах квартальна 

звітність 

Щоквар-

тально 

 
Гол. бухгалтер  

20.  

Проведення капітального 

ремонту нежитлового 

приміщення гуртожитку для 

розміщення навчально-

практичного центру  

Жовтень 

 

Зав. 

господарством 

 

21.  

Затвердження розрахунків до 

бюджетного запиту на 2022 

рік 

Жовтень 

 

Гол. бухгалтер  

22.  
Профілактичні роботи 

тепломережі будівель ліцею 
Жовтень 

 Зав. 

господарством 
 

23.  

Профілактичні заходи з 

енергозбереження, утеплення 

теплових вузлів будівель 

закладу 

Жовтень 

 

Зав. 

господарством 

 

 

24.  

Подача інформації до 

Департаменту освіти і науки 

КОДА 

Протягом 

року 

 

Гол. бухгалтер.  

25.  

Заходи з підготовки 

приміщень ліцею та його 

територій до зимового 

періоду 

Листопад 

 

Зав. 

господарством 
 

26.  

Зменшення суми договорів 

на комунальні послуги згідно 

з  фактичним використанням 

Грудень 

 

Гол. бухгалтер.  

27.  
Балансування кошторису по 

спеціальному фонду 
Грудень 

 
Гол. бухгалтер.  

28.  

Технічне обслуговування 

наявних у закладі 

вогнегасників 

Грудень 

 
Зав. 

господарством 
 

29.  
Звіт річний Січень Звіт Гол. бухгалтер.  
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30.  
Податкова річна звітність Січень Звіт Гол. бухгалтер.  

31.  
Соцстрах річна звітність Січень Звіт Гол. бухгалтер.  

32.  
Розробка кошторисів на 2022 

рік 
Січень 

 Гол. бухгалтер. 
 

33.  
Розробка розрахунків до 

кошторису 
Січень 

Кошторис Гол. бухгалтер. 
 

34.  
Укладання договорів на 

комунальні послуги 
Січень 

Договір Гол. бухгалтер. 
 

35.  
Проведення тендерних 

процедур 

Протягом 

року 

 
Гол. бухгалтер.  

36.  

Технічний огляд 

транспортних засобів закладу Березень 
 Зав. 

господарством  

37.  

Закупівля дезінфікуючих 

засобів Квітень 
 Зав. 

господарством  

38.  

Озеленення території закладу 
Травень 

 Зав. 

господарством  

39.  

Закупівля матеріалів для 

літнього ремонту приміщень 

ліцею 

Травень 

 Зав. 

господарством  

40.  
Нарахування само заміни 

викладачам 
Червень 

 Гол. бухгалтер. 
 

41.  
Відпускна кампанія Червень  Гол. бухгалтер.  

42.  

Планово-попереджувальний 

ремонт електромереж, 

водопостачання та 

тепломережі будівель 

навчального закладу 

Червень 

 

Зав. 

господарством 
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